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KOBİ’ler Tuzakla
Fren Yapmasın!
Korhan GÜMÜŞTEKİN
korhan@ostim.com.tr
twitter.com/KorhanGumustkn

rta Gelir Tuzağı, son 5 yılıdır
kulaklarımızda yer edinen
bir kavram…“Kişi başına
gelir seviyesinin, belirli bir aşamadan öteye gidememesi veya belirli
bir gelir seviyesine eriştikten sonra
durgunluk içine girilmesi.” olarak
ifade edilen Orta Gelir; fren durumu,
çıkmaz sokak bir anlamda… Uzmanlara göre, ülkelerin karşısında Orta
Gelir Düzeyi için yıllık 10 bin dolarlık bir rakam var (ABD kişi başına
gelirinin yüzde 20’si). Türkiye de,
2008’den bu yana bahsi geçen yüzde
20’lik çemberin içinde…

O

İşin reel sektör cephesini ilgilendiren kısmı ise daha can yakıcı… Bu
tuzaktan en çok nasibini alan kesim,
adeta pamuk ipliğine bağlı olarak
mücadele veren KOBİ’ler…
11. KOBİ Zirvesi’nde Türkiye’deki KOBİ’lerin durumu ‘Orta Gelir
Tuzağı’ ekseninde tartışıldı. Yapısal
Dönüşüm Programı ile Türkiye’de
üretim ekonomisinin yeniden öne
çıktığı belirtilen zirvede şu reçete
sunuldu: “Kalkınma politikalarımız
kapsamında; imalat sanayisinin gelişimini hızlandırabilir, ileri teknolojili
üretimin oranını artırabilir, ihracatta
gerekli olan ivmeyi yakalayabilir,
gelişmenin temel dinamiği olan KOBİ’leri, Ar-Ge, inovasyon, tasarım
ve markalaşmaya yönlendirebilir ve
bu faaliyetlere etkin destek sağlarsak, Orta Gelir’e takılmadan yola
devam edebilir, 2023 hedeflerimizin
birçoğuna ulaşabiliriz.”

Bizde ve onlardaki durum
KOBİ’lerin fonksiyonları, kalkınma
ve sanayileşme politikalarının da ana
etkeni. OSTİM Gazetesi’ne konuşan KOSGEB Başkanı Recep Biçer,
KOBİ’lerin toplam istihdamın yüzde
76’sını, toplam katma değerin yüzde
55’ini, toplam cironun yüzde 64’ünü,
toplam yatırımların ise yüzde 54’ünü
gerçekleştirdiğini ifade ediyor…
Toplam ihracatta yüzde 60’lık payı
olan bu yapılar ekonomimizin temel
dinamiği…
Batıda da rakamlar çok ileride…
Bunu ABD Ankara Büyükelçisi John
Bass’ın aktardıklarından rahatça anlayabiliyoruz. Bass, ABD’de küçük
ve orta ölçekli işletmelerin ekonominin omurgasını oluşturduğunu ve
ülkesinde 28 milyon KOBİ bulunduğunu söylüyor. ABD istatistikleri;
KOBİ’lerin toplam işletmelerin yüzde 99’unu oluşturduğunu, ülkedeki
ihracatçıların yüzde 98’ini temsil
ettiklerini, istihdamın yüzde 85’ini
sağladıklarını gösteriyor.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
Adına İmtiyaz Sahibi
Orhan AYDIN

Rakamlar ne kadar çarpıcı… ABD
gibi bir ülke bile KOBİ’leri neredeyse başının üstünde taşıyor.
Türkiye’de son yıllarda hayata geçirilen destekler ve teşvikler, kümelenmelerin devreye girmesi, küçük
ve orta ölçekli işletmeler faydalı sonuçlar sağladı. Ancak Orta Gelir’den
çıkmak için yapısal reformların hız
kesmeden sürmesi, imalat sanayinin
desteklenmesi ve katma değeri yüksek üretim gerekiyor.

Ah bürokrasi; yıllardır varsın!
‘OSTİM’e Emek Verenler’ başlığıyla hazırladığımız röportajlarımızın bu ayki konuğu Türk bankacılık
sektörünün duayenlerinden Zeki
Sayın… Öğrencilik yıllarında dayısı
merhum Cevat Dündar’a verdiği 5
lira ile kooperatife üye olan Sayın,
Yönetim Kurulu’nda görev yaptığı
yıllarda OSTİM’in büyüme adımlarının yakın şahitlerinden…
Yaşanılan daha doğrusu bürokrasi
tarafından yaşatılan sıkıntılara dikkat
çeken Zeki Sayın’ın şu ifadeleri bizce çok önemli: “Açıkçası, Amerika
gibi ülkelerde böyle yerlerin yapımı teşvik edilirken, bizde bürokrasi
mümkün olduğu kadar mani olmaya
çalıştı. Önce çok uzak dedikleri yer,
sonra şehrin içinde kaldı. Her defasında planlamada bize mani olmaya
çalıştılar.”
Zeki Bey’le gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi keyifle okuyacağınızı umuyorum…

“Dışarıya verecek tek kuruşumuz yok”

Yeni GAP’a 26,7 milyar lira
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 2014-2018 yeni GAP Eylem
Planı'nı açıkladı. Davutoğlu, "İkinci eylem döneminde
yaklaşık 26,7 milyar lira kamu yatırımı yapacağız." dedi.
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02

sayfa

Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı, yüksek
eğitimli ve nitelik sahibi gençlerin yenilik odaklı iş
fikirlerini teşebbüse dönüştürmek için destekler sunuyor. Bu yıl 580 gence 58 milyon lira destek verilmesi
planlanıyor.

Türk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TÜMOSAN),
Savunma Sanayii İcra Komitesi ile Güç Grubu
Geliştirilmesi İhalesi’nin sözleşmesini imzaladı.

sayfa
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580 gence 58 milyon lira destek

Altay’ın güç grubu TÜMOSAN’dan

Milli sanayi en büyük mirastır

Savunma sanayisindeki yerli üretimin önemine işaret
eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim,
savunma sanayimizin ihtiyaçları için dışarıya verecek tek
kuruşumuz yok.” dedi.
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Bir ülkenin kendi milli sanayisini
vücuda getirmesi ve bunu sürdürülebilir kılması; gelecek kuşaklara bırakacağı paha biçilmez bir mirastır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Radar ve Harp
Teknolojileri Merkezi’nin açılışında
yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Savunma sanayimizin ihtiyaçları
için dışarıya verecek tek kuruşumuz
yok.”
Çanakkale Zaferi’nin 100. yılına
denk gelen günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilen
sözleri çok önemli buluyoruz…

"OSTİM gibi yerler Batı'da teşvik ediliyordu"
“OSTİM’e Emek Verenler” başlıklı söyleşilerimize, Zeki
Sayın’la devam ediyoruz. 60’lı yılların sonundan itibaren
bölgeye hizmetler veren Sayın, aynı zamanda Türk
bankacılık sektörünün yakından tanıdığı yöneticilerden…

sayfa

Bu ifadeler, yıllar önce bizlere bu
mirası bırakmaya çalışan Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Devrim
arabalarına imza atan milli sanayi
kahramanlarımıza olan bir selamdır.
Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz…

Genel Yayın Yönetmeni
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Korhan GÜMÜŞTEKİN
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Çelikçiler yerli girdi kullanımının
artırılmasını istedi

TÇÜD Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, “Türkiye’nin
yerli girdi kullanımını artıracak, kurulu kapasitesini
azami ölçüde kullanacak, doğrudan ve dolaylı çelik
ihracatının yükselmesine imkân sağlayacak bir sistemin
acilen kurulmasına ihtiyaç duyuluyor.” dedi.
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YENİ GAP’A 26,7 MİLYAR LİRA
Başbakan Ahmet Davutoğlu,
2014-2018 yeni GAP Eylem
Planı'nı açıkladı. Davutoğlu,
"İkinci eylem döneminde
yaklaşık 26,7 milyar lira kamu
yatırımı yapacağız." dedi.

avutoğlu, 2008'de hazırlanan
Güneydoğu
Anadolu Projesi (GAP)
Eylem Planı'nın insani gelişmelere de büyük bir katkı yaptığını belirterek, bölge halkının
geldiği düzey açısından ve iktidarlarının bölgeye verdiği önem
açısından rakamların çarpıcı olduğunu ifade etti.

D

2008-2013 döneminde istihdam
edilen kişi sayısının 488 bin kişi
arttığını, bebek ölüm hızının

2009'da binde 18,1 iken 2012'de
binde 10,6'ya düştüğünü aktaran
Davutoğlu, anne ölümlerinin
2006'da 100 bin canlı doğumda
38,9 iken 2012 yılında 14,6'ya
düştüğünü açıkladı.
Bölgede sulamaya açılan alanların 2002'de 199 bin hektar
iken 2014 yılı sonunda 424 bin
hektara ulaştığını anlatan Davutoğlu, 1. Eylem Planı'nda yer
alan sulama ana kanal inşaatlarının yüzde 92'sini bitirdiklerini
bildirdi.
Dünyada bir seferde yapılan en
büyük toplulaştırma projesini
bu dönemde gerçekleştirdikle-

Yerli trambüs seferleri başladı

Malatya’da ulaşımda örnek tercih
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi ulaşım
için Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS)
üyesi Bozankaya’dan alınan trambüs hizmete girdi.

Ş

ehir
içi
ulaşımında
Türkiye’de ilk defa Malatya Büyükşehir Belediyesi
tarafından tercih edilen trambüs, ARUS üyesi Bozankaya
tarafından üretildi. Trambüsler düzenlenen bir törenle seferlere başladı. İki yılı aşkın
bir süredir altyapı, üretim
ve test sürüşleri devam eden
yerli araç, plaka tescil işlemlerinin tamamlanmasıyla
birlikte ulaşım seferlerine
başladı. Trambüs, yüzde 75
enerji tasarrufu sağlayarak
7-8 yıl gibi bir sürede kendini amorti ediyor.

“İsabetli bir proje”
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, toplu taşıma araçlarının
şehrin gelişmişliğini gösterdiğini belirterek toplu taşımada kaliteyi artırmak istediklerini söyledi. Türkiye’de
bulunmaması sebebiyle
trambüs’ün dikkat çekici olduğunu dile getiren Başkan
Çakır, “Şehrimizin nüfusu,
yol yapısı, kavşakları dikkate
alındığında trambüs isabetli bir proje. Toplu taşımada
önemli ve ideal bir yatırım

yapmamız
gerekiyordu.
Hem bütçemize uygun hem
de engellilerin de kullanabileceği, konforlu ve güvenilir
taşıma sistemi olan trambüsü
seçtik.” dedi.
Trambüs sisteminin karbonmonoksit salınımı olmayan
çevre dostu bir yatırım olduğuna değinen Çakır sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu an
kullandığımız dizel araçlarla
kıyasladığımız zaman yüzde
75 daha az yakıt sarfediyor.
Güvenilirliği açısından duruş ve kalkışları daha seri
daha güvenli, tırmanma gücü
bütün toplu taşıma araçlarına
göre daha güçlü. İnanıyorum
ki Türkiye’deki birçok şehir
artık bundan sonra trambüs
uygulamasına geçecek. Bunun ilkini yapıyor olmamız
bize ayrı bir mutluluk veriyor.”

rini belirten Davutoğlu şu ifadelere yer verdi: "Eylem planı
döneminde toplam 2,4 milyon
hektarlık alan toplulaştırıldı.
Toplulaştırmak o kadar önemli
ki fizıbıl olabilecek, makul ölçeğe ulaşmak ancak toplulaştırmayla oluyor. Bu da dünyada en
geniş çaplı olarak bölgemizde
yapıldı. 2008-2014 döneminde
tarımsal örgütlenme projelerine
187,5 milyon lira destek sağladık. Aynı dönemde 9 bin 850
öğrencilik yurt kapasitesi oluşturduk. 18 bin seyircilik 17 spor
salonu, 2 futbol sahası ve 2 yarı
olimpik kapalı yüzme havuzu
tamamlayarak hizmete açtık."

“Çağdaş kalkınma hamlesinin
devamıdır”
Davutoğlu, yeni GAP'a geçildiğini belirterek, şunları söyledi:
"Yeni Türkiye gibi yeni GAP.
Yeni Türkiye inşa sürecimizde
GAP'ı da yeniden gözden geçirdik ve arkadaşlarımızla bölgesel
kalkınma çerçevesinde bütün bu

çalışmaların yeni bir anlayışla
ve gelinen düzeyi daha ileriye
götürmek amacıyla yapılması
için son aylarda yoğun bir çalışma içindeydik. Bu çağdaş bir
kalkınma hamlesinin devamı
mahiyetinde. Yeni dönemde bu
daha önce var olan kapasiteyi
arttıran çalışmaların yanında,
tamamıyla son teknolojinin kullanımına bağlı olarak organik
tarım, yenilenebilir enerji, kültür turizmi, yeşil büyüme gibi
değer boyutu da olan kavramlardan beslenen bir kalkınmayı
Güneydoğu Anadolu'ya hakim
kılacağız."
Vatandaşların iş ve yaşam koşullarının iyileşmesiyle göçün
azalacağını, böylece büyükşehirler üzerindeki baskının kalkacağını kaydeden Davutoğlu,
"Daha da önemlisi huzura ve
bütünleşmeye katkı sağlanacak.
Bunlar hep birbirini destekleyen hususlar. Çözüm Süreci
kalkınmayı destekler, kalkınma

Çözüm Süreci'ne ciddi bir ivme
kazandırır" ifadesini kullandı.
Başbakan Davutoğlu, "Yeni
GAP Eylem Planı ile mevcut
yatırımları
tamamlayacağız,
yenilikçi ekonomik ve toplumsal gelişmeyi hızlandırıcı, istihdam artırıcı, üretim odaklı,
insani kalkınmayı teşvik eden
yeni boyutlar ortaya koyacağız
ve ülkenin 2023 hedeflerine bu
çerçevede, GAP bölgesinin de
intibak etmesini sağlayacağız."
diye konuştu.
Davutoğlu, Eylem Planı sonunda yani 2018'de bölgenin ihracatını 22 milyar dolara çıkarıp,
işsizlik oranını yüzde 10 seviyesinin altına düşürme kararlılığında olduklarını bildirerek,
“Bu ikinci eylem döneminde de
yaklaşık 26,7 milyar lira kamu
yatırımı yapacağız." dedi.
Yeni GAP Eylem Planı 5 ana
eksenden oluşuyor: 1. Ekonomik kalkınmanın hızlandırılması. 2. Sosyal gelişmenin
güçlendirilmesi. 3. Şehirlerde
yaşanabilirliğin artırılması. 4.
Altyapının geliştirilmesi. 5. Kurumsal kapasitenin arttırılması.

Eurasia Rail’de beşinci buluşma

A

lanında dünyanın 3’ncü
büyük demiryolu fuarı
olma özelliğini taşıyan “Eurasia Rail 5. Uluslararası
Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik”
Fuarı, 05-07 Mart 2015 tarihleri arasında İstanbul Fuar
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
TC. Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı,
TCDD, TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜLOMSAŞ,
KOSGEB, TOBB tarafından
resmi olarak desteklenen fuar
18.000 m² alanda kuruldu.
Fuara, Türkiye dışında 25 ülkeden 142’si yabancı, toplam
300 firma ile Almanya, Rusya Federasyonu, Fransa, İran,
İtalya, Çek Cumhuriyeti ülke
katılımı sağladı.
Ayrıca Siemens, Alstom, Ulaşım A.Ş., Skoda, ABB, Vossloh, Knorr Bremse, Bombardier, Aselsan, Hisarlar,
Durmazlar, Savronik, Schneider Electric, Huawei, Ansaldo, Talgo, CAF gibi büyük
firmalar fuarda dev stantlar
açtı. ARUS üyesi Bozankaya
firması bu seneki fuarda ilk
defa ‘Elekrikli Otobüsü’nü
sergiledi.
Fuarı ziyaret etmek için; Sırp
Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Nedjo Trininic, Almanya
Devlet Demiryolları Avrupa
ve Afrika Genel Direktörü
Benoit Schmitt, Bulgaristan
Ulaştırma Bakanlığı Altyapı
Genel Müdürü Veselin Vasilev, Çek Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları Yönetim Ku-

rulu Başkanı Ludvik Urban,
Gürcistan Devlet Demiryolları Genel Müdürü Mamuka
Bakhtadze, Bosna Hersek
Devlet Demiryolları Genel
Müdürü Nijaz Puzic, Kosova
Devlet Demiryolları Düzenleme Birimi Genel Müdürü

Enis Berisha, Ürdün Hicaz
Demiryolları Genel Müdür
Yardımcısı Abdullah Malkawi, İran Devlet Demiryolları
Yatırım ve Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü Abbas
Nazari ve Romanya Devlet

Demiryolları Genel Müdürü
Ioan Tarnita gibi yabancı üst
düzey yetkililer de fuarda hazır bulundu.
Türkiye dışından 25 ülkeden
142’si yabancı, toplam 300
firmanın yer aldığı fuara, Anadolu Raylı Ulaşım Sistem-

leri Kümelenmesi (ARUS)
Yönetimi adına Başkan Prof.
Dr. Ziya Burhanettin Güvenç,
Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Sedat Çelikdoğan, üyeler Halis Turgut, Önder Kefoğlu,
Ahmet Civan, Halil Söyler,
Taha Aydın, İbrahim Uslu,
Avni Erdoğan ve Küme Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş
da katıldı. Fuarda 50’ye yakın
ARUS üyesi yer aldı.
ARUS yönetimi fuar boyunca gerçekleştirdiği temaslarında; Siemens, Almanya
Demiryolları Birliği (VDB),
Çek Cumhuriyeti Demiryolları Birliği (ACRI), İtalya’dan
Toskana ve Piemonte Bölgesi,
İspanya’dan Integral Design
ve Talgo ve Bombardier ile
Türkiye’de ortak işbirlikleri
ve yatırımları konuştu. Fuarda kümeye üye olmak isteyen
firmalara ARUS tanıtıldı.
ARUS Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş, fuarın her yıl
giderek ilgi odağı olduğunu
kaydetti. Pektaş, “Ülkemizde ulaştırma sektörüne 2023
yılına kadar yapılacak 350
milyar dolarlık yatırımın 45
milyar dolarlık kısmının demiryollarına tahsis edilmesi
ve 13 bin kilometre demiryolu yapılarak toplam 26 bin
kilometre demiryoluna ulaşılması planı, fuarın önemini
daha da artırmış olup fuarda
300 katılımcı ve yaklaşık
25.000 kişinin ziyareti ile rekor kırılmıştır.” dedi.

OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 3

MART 2015

“Savunma sanayimizin ihtiyaçları için
dışarıya verecek tek kuruşumuz yok”
“Kendi savaş uçaklarını, yolcu
uçaklarını tasarlayan ve üreten, kendi
uydularını tasarlayan ve üreten, bunları
kendisi uzaya gönderen, kendi uçak
gemisini tasarlayan ve üreten, kendi
elektronik harp sistemlerini tasarlayan
ve üreten bir Türkiye hedefliyoruz. Bu
doğrultuda yapılan tüm çalışmaların
sonuna kadar destekçiyim”

ASELSAN Radar ve Harp Teknolojileri Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı. Törendeki
konuşmasında savunma sanayisindeki yerli üretimin önemine işaret eden Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’ndaki ambargoyu
hatırlatarak, “Bizim, savunma sanayimizin ihtiyaçları için dışarıya verecek tek kuruşumuz yok.” dedi.
İslam Dünyası Ödülü
ASELSAN’a

A

nkara’nın Gölbaşı ilçesinde 157 milyon
dolarlık yatırımla kurulan ASELSAN Radar ve Harp
Teknolojileri Merkezi’nin açılışına Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Başbakan
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu,
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan,
İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanı
Akif Çağatay Kılıç, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Adalet Bakanı Kenan
İpek, Milli Savunma Bakanı
İsmet Yılmaz, Katar Savunma
Bakanı Hamad Bin Ali elAtiyye, yabancı ülkelerin askeri temsilcileri ve çok sayıda
davetli katıldı.
ASELSAN
Gölbaşı
Yerleşkesi'nde, Türk Silahlı
Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan
uzun menzilli hava savunma
radarları ile muharip uçak
radarları başta olmak üzere
askeri ve sivil alanda ihtiyaç
duyulan her türlü radar ve
elektronik harp sistemleri ile
bu sistemlerde kullanılan anten, mikrodalga bileşen modül
ve yazılım ürünlerinin tasarım,
üretim, test ve lojistik desteği
gerçekleştirilecek.

Yeni yerleşkede, radar ve
elektronik harp alanında mevcut olan tasarım üretim yeteneklerini geliştirmek üzere
yeni radar ve elektronik harp
sistem entegrasyon ve test
alanları, mikrodalga bileşen/
modül tasarım ve üretim tesisleri, özel ölçüm laboratuvarları kuruldu.

“İthal etmekte oldukça
cesur çıktılar”
ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi Radar ve Elektronik Harp
Merkezi’nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Türkiye’de üretim konusunda
yeterince girişimci davranmayanları eleştirerek, üretmekte
ürkek davrananların, ithal etmekte cesur çıktılarını belirtti.
Erdoğan, “Kendi girişimcisini, mühendisini, ustasını teşvik etmek için parmaklarını
oynatmayanlar yurt dışındaki
firmaları, onların kadrolarını
ihya ettiler.” dedi.

Yerleşkede 776'sı mühendis, 261'i teknik eleman olmak üzere bin 63 teknik
personel ile 200'den fazla destek personeli çalışacak.

CDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu
Başkanlığı’na Ömer Yıldız
atandı. 5 Mart 2015 tarihli,
2015/128 sayılı Kararname ile
atanan Yıldız son olarak İstanbul Ulaşım A.Ş.’de Genel Müdürlük görevindeydi.

T

İstanbul Teknik Üniversitesi
Makine Fakültesi Uçak Mühendisliği bölümünden mezun
olan Ömer Yıldız, 1983-1984

“Yeni projeleri süratle
gündemimize alalım”
Mevcut projelerin süratle
tamamlanması
gerektiğini
ifade eden Cumhurbaşkanı
Erdoğan, 1974 Kıbrıs Barış
Harekatı’nda yaşanan ambargoyu hatırlattı. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Yanımızda olması gerekenler bir anda
bize bütün desteklerini kestiler
mi? Kestiler. İyi ki kestiler.
Onlar bize orada desteklerini
kestiler, susturma tekniklerini
kullanmak suretiyle telsizlerimiz çalışamaz hale geldi. Ondan sonra geldik, ASELSAN'ı
kurduk. Üretim aşamasına gelmiş olan ürünlerimizi süratle
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin
envanterine dahil edelim. Yeni
projeleri süratle gündemimize
alalım. Ar-Ge faaliyetlerini,
tasarım, prototip üretimi faaliyetlerini olabildiği kadar
hızlandıralım. Bizim, savunma
sanayimizin ihtiyaçları için dışarıya verecek tek kuruşumuz
yok. Çünkü bu millet, kendi
refahından, çoluğunun, çocuğunun rızkından artırdığı kaynaklardan bu alanı besliyor,
destekliyor. Savunma sanayi
bütçemizi bu anlayışla değerlendiriyoruz."
Türkiye’nin tasarımından üretimine kadar içinde yer almadığı hiçbir savunma sanayi
ürününün hazır olarak alınıp
kullanılmamasına razı olmadıklarını dile getiren Cum-

hurbaşkanı Erdoğan, “Kendi
savaş uçaklarını, yolcu uçaklarını tasarlayan ve üreten,
kendi uydularını tasarlayan ve
üreten, bunları kendisi uzaya
gönderen, kendi uçak gemisini tasarlayan ve üreten, kendi
elektronik harp sistemlerini tasarlayan ve üreten bir Türkiye
hedefliyoruz. Bu doğrultuda
yapılan tüm çalışmaların sonuna kadar destekçiyim, sonuna
kadar arkasındayım.” dedi.

Bağımsız teknoloji
Başbakan Ahmet Davutoğlu
da ASELSAN'ın 40. yılında,
Radar ve Elektronik Harp Teknoloji Merkezi'nin kuruluşunu
tarihi bir adım olarak niteledi.
Davutoğlu, “Teknolojide ba-

Fakültesinde görev aldı.
Ulaşım sektöründe uzun süreli
iş tecrübesine sahip olan Ömer
YILDIZ, Raylı Sistemler ve
Akıllı Ulaşım Sistemleri konularında çalıştı. İlk yerli tramvay
“RTE 2000” ve 2014’de seri
üretimi gerçekleştirilen “İstan-

nolojik altyapınızın mutlaka
onunla uyumlu olması lazım.
Bu binada üretilen her şey,
yüzde 100 Türk yapımı, Türk
mühendislerinin, Türk tasarımcılarının, Türk iş gücünün,
emeğinin ortaya koyduğu
eserler. 12 yılda kat ettiğimiz
mesafe olağanüstü. Bu mesafe bizi rehavete sürüklemeye-

Törenin ardından tesiste incelemelerde bulunan Cumhubaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve beraberindekiler, yerleşke hakkında
bilgiler aldı.

ğımsız olmadığınız zaman, en
zor anlarda başvurduğunuz
teknoloji sizi yalnız bıraktığında, o anda insani kapasitenizi
zorladığında büyük kahramanlıklar yazabilirsiniz ama tek-

Ömer Yıldız TCDD Genel Müdürlüğü’ne atandı
yıllarında Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde
araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1985-1993 yılları arasında
Michigan Üniversitesi Uzay ve
Havacılık bölümünde yüksek
lisans ve doktora çalışmaları
yaptı. 1994-1997 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri

İslâm
Dünyası’nın vizyon, derinlik ve
entegrasyonunu
güçlendiren
başarılı kişiler
ile kurumları
onurlandırmak
ve teşvik etmek
maksadıyla ilk kez bu yıl “İslâm
Dünyası İstanbul Ödülleri”
verildi. ASELSAN, ev sahibi
Pakistan’ın Devlet Başkanı
Mamnoon Hussain’in katılımı
ile gerçekleştirilen törende, İstanbul Teknoloji Ödülü’ne layık
görüldü. ASELSAN’ın ödülü
Başkan Hussaini tarafından
Uluslararası Pazarlama Müdürü
Tuğrul Özkan’a takdim edildi.

bul Tramvayı Projesi” ile İstanbul’daki raylı sistem projelerinin yönetiminde yer alan Ömer
YILDIZ, yurtdışında “Lahor
Metrobüs Projesi” ve “Medine Toplu Ulaşım Planlaması
ve Metro Projesi”nde de görev
aldı.

cek. Bugün ASELSAN Radar
ve Elektronik Harp Teknoloji
Merkezi'nin bu anlamda kuruluşu, bu kapasiteye gelişi tarihi bir dönüm noktasıdır.” diye
konuştu.
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BAKAN’DAN ‘YERLİ ÜRETİM’ VURGUSU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık, "Eğer bir
ülkede hükümet, iktidar
yerli üretime gereken
desteği vermezse ve bütün
politikalarını yerli üretime
yönelik oluşturmazsa yerli
üretimi sadece özel sektör
aracığıyla geliştirmek mümkün
olmaz. Bunun için biz özellikle
yerli, yenilikçi ve yeşil üretim
noktasına odaklandık." dedi.

B

akan Işık, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile
Durmazlar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında
düzenlenen raylı sistem sözleşmesi imza töreninde yaptığı
konuşmada, kendilerinin "yerli
üretim" diye kanun çıkardıklarını, yönetmelikler hazırladıklarını, Türkiye'nin her yerinde
konuşmalar yaptıklarını ancak
bunlardan daha etkilisinin icraat
olduğunu bildirdi.

“Bursa
örnek alınmalı”
Işık, Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin, Durmazlar
Makine'nin kazandığı ihalenin ardından bundan sonra
raylı sistem araçlarına daha
önce yurt dışından alınan
araçların yarı fiyatına sahip
olacağına dikkati çekerek,
"Hem yerinde hem kendi işçinizle hem kendi altyapınızı
kullanarak yapıyorsunuz,
kendi ekonominize katkı
veriyorsunuz, bir de yarı
fiyatına yapıyorsunuz. Benim her zaman ifade ettiğim
cümle; bir avroyu, bir doları
bir liraya eşitlemek istiyorsak yerli üretim yapacağız."
diye konuştu.
Bakan Işık, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Altepe'nin bu çalışmasının
tüm belediye başkanları
tarafından örnek alınması
gerektiğine vurgu yaparak "Şu anda Türkiye
bir sıçramanın eşiğinde.
Önümüzdeki süreçte Sayın
Başbakanımızın sanayi ve
destek programını açıklığında göreceksiniz, Türkiye
artık daha yüksek teknoloji,
ileri teknoloji odaklı bir
sanayi ve üretim anlayışına
geçecek." dedi.

Kamu alımları
kilit rolde
Tüm
dünyada
kamu alımlarının
ülkenin kalkınmasında, teknolojisinin geliştirmesinde, bilgi birikimi
oluşturmasında kilit rolde olduğunu
vurgulayan Işık,
"Bugün
kamu
alımlarının bir sektörü Türkiye'de nasıl canlandırabileceğine çok güzel bir örnek
teşkil eden imzalar atacağız.
Dolayısıyla Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanımıza hükümetimiz ve bakanlığım adına
yerli üretime verdiği destek için
teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm
ekibini ve Durmazlar Makine
firmasını da kutluyorum" diye
konuştu.
Türkiye'nin pek çok treni peş
peşe kaçırdığını, dünyanın sanayiye yoğunlaştığı dönemde
maalesef sanayinin kıymetini
bilemediğini ifade eden Işık, o
dönemlerde ülkenin zamanını
ve enerjisini başka şeylere harcadığını söyledi.
Işık, geçmişte Türkiye'de uçak
üretiminde çalışmaların yapıldığını, o dönemdeki hükümetlerin gereken desteği vermemesi
nedeniyle bu çalışmaların yarıda bırakıldığını dile getirerek,
"Maalesef o gün o ufku dar
politikacıların, o vizyonsuz politikacıların, kendi iktidarından
başka hiçbir şeyi düşünmeyen
insanların o tavrı, Türkiye'yi
inanın bu noktada 50-60 sene
geriye götürdü." değerlendirmesinde bulundu.

“Türk otomotiv yan sanayi
sadece tedarikçidir”
“Otomobil markası olmasının
önemi nedir biliyor musunuz?”
diyerek sözleri sürdüren Işık,
şöyle konuştu: “Şu an Türk

otomotiv yan sanayi strateji partner
değildir.
Sadece
tedarikçidir ama
Alman
otomotiv yan sanayi,
Alman otomotiv
sektörünün
stratejik partneridir.
Neden?
Almanya'daki otomotiv
firmaları
hangi
kararı alacaklarsa
alsınlar
mutlaka
yan sanayiyi düşünerek almak
zorundalar ama Türkiye'de fiyat
uymazsa anında Türkiye'den
üretimi ve siparişi başka bir ülkeye kaydırabilir. Almanya'daki yan sanayi öyle değil. Onun
için Türkiye'nin bir markası
Türkiye açısından son derece
önemli. Bursa, otomotiv yan sanayinin kalbi. Otomotiv yan sanayi stratejik partner olursa işte
o zaman bu sektörün geleceğine
çok daha güvenle bakabiliriz. O
gün keşke Devrim otomobiline
yoğunlaşsaydı Türkiye. Neden
akamete uğradığını biliyoruz.
Bilmiyor değiliz. Aynı Gümüş
Motor'da yapılanların benzeri
onda da yapıldı. 70'lerde 'sanayileşelim, elektronik sanayisini
kuralım, yoğunlaşalım' dendiğinde biliyorsunuz bu işin bayraktarlığını merhum Necmettin
Erbakan yapmıştır. Onun takkesiyle tespihiyle takunyasıyla
uğraştılar. Fikirlerini hiç tartışmadılar. Merhum Necmettin
Erbakan'ın söylediğini birebir
uygulayan Güney Kore bugün
dünyaya teknoloji ihraç ediyor.
Türkiye'de dahil olmak üzere."
Işık, "Eğer bir ülkede hükümet,
iktidar yerli üretime gereken
desteği vermezse ve bütün politikalarını yerli üretime yönelik
oluşturmazsa yerli üretimi sadece özel sektör aracığıyla geliştirmek mümkün olmaz. Bunun
için biz özellikle yerli, yenilikçi
ve yeşil üretim noktasına odaklandık." vurgusunu yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’yle Durmazlar Makine arasında yeni tramvay ve
vagon alımına ilişkin raylı sistem sözleşmesi, Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık’ın da katıldığı törenle imzalandı. Başkan Altepe, atılan imzalarla birlikte 302 milyon
TL’lik tasarruf yaptıklarını da dile getirdi. Aynı sayıda tramvay ve vagon üretimi için
daha önce çalıştıkları firmanın 622 milyon TL fiyat çıkardığını, yerli araçların tercih
edilmesiyle birlikte bu oranın 320 milyon TL’ye düştüğünü vurguladı.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık da atılan imzaların Türkiye’de bir
sektörün nasıl canlandırılabileceğine örnek teşkil edeceğini söyledi. Dünyada kamu
alımlarının ülkelerin- kalkınmasında, teknolojinin gelişmesinde, bilgi birikiminin
oluşmasından kilit rol oynadığını ifade eden Bakan Işık, “Yerli üretim anlamında
gösterilen bu başarı nedeniyle, hükümetim ve bakanlığım adına ilgililere teşekkür
ediyorum.” dedi.

Türkiye için tarihi bir gün
Bursa Büyükşehir Belediyesi
ile Durmazlar Makine San.
Tic. A.Ş. arasında 60 adet
hafif raylı sistem aracı ve
12 adet tramvay teslimi için
tarihi protokol imzalandı.
Protokole göre, ilk 6 ayda 2
raylı sistem aracı ve 2 tramvay teslim edilecek. 30 ay
içerisinde hafif raylı sistem
araçları, 14 ay içerisinde
ise tramvayların bitirilmesi
planlanıyor. Tramvaylar yeni
T2 Santral Garaj-Demirtaş
hattında çalışırken, hafif raylı sistem araçları ise mevcut
hatlara ilave edilecek.
3 yıl önce Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri
Kümelenmesi’nin (ARUS)
gayretleri ile Ankara metro
ihalesinde %51 olarak
şartnameye ilave edilen
ve ülkemizde milat sayılan yerli katkı şartı Bursa
Belediyesi'nin yaptığı 72
araçlık ihale ile %60 yerli
katkıya çıkarıldı. Artık
sanayicimiz ülkemizde yerli
üretim ve milli markalarımızı çıkarmaya başladı. İşte bu
babayiğit sanayicilerimizden
biri olduğunu ispatlayan
Durmazlar dünyada yetki
belgesi alan 7. şirket, Türki-

ye ise 6. ülke oldu.
Bu atılan adımlarla 6 yıl
önce tanesi 3 milyon 200 bin
Euro’ya yabancılardan satın
alınan araçların fiyatı şimdi
1.6 milyon Euro olarak
yarı yarıya düştü. Bunun
anlamı 2023 yılına kadar
Türkiye’nin ihtiyacı olan
7000 Raylı Ulaşım aracının
maliyetinde 11 milyar Euro
tasarruf edilecek ve ülke
sanayimizin gelişmesinde
kullanılacak.
ARUS olarak, Bursa Belediyemizi ve Durmazlar firmamızı ihalesi yapılan 72 araçta %60 yerlilik şartı ile atılan
ve Türkiye’de demiryolları
sektöründe bir ilk olan bu
tarihi imza töreninden dolayı
tebrik ediyor, tüm ülkemize,
sanayimize hayırlı olmasını
ve diğer tüm belediyelerimize örnek protokol olmasını
diliyoruz.
Ayrıca protokole katılarak
imza törenini onurlandıran
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanımız Sn. Fikri Işık’a
da kamu alımlarında yerli
üretime verdiği destekten
dolayı teşekkür ediyoruz.
Dr. İlhami Pektaş

ALTAY’IN GÜÇ GRUBU TÜMOSAN’DAN
Türk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TÜMOSAN) Savunma
Sanayii İcra Komitesi ile Güç Grubu Geliştirilmesi İhalesi’nin
sözleşmesini imzaladı. Sözleşme kapsamında TÜMOSAN,
Altay Tankı Güç Grubu projesini 190 milyon euro bütçe ile
54 ay içerisinde ve en fazla yerli katkı ile gerçekleştirmeyi
taahhüd ediyor.
ÜMOSAN, Milli Güç
Grubu’nun geliştirilmesini ve yüksek yerli katkı
ile üretim yapmayı hedefliyor. Altay Tankı projesi ile
kazanılacak bilgi birikimi
ve tasarımda oluşturulacak
platform ile diğer askeri kara
ve deniz araçları için Güç
Grubu geliştirilmesi ve üretilmesi planlanıyor.

T

Savunma
Sanayii
Müşteşarlığı’nda düzenlenen imza töreninde konuşan
TÜMOSAN Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Albayrak,
Türkiye’nin dizel motor ve
transmisyon geliştirilmesi
ve üretiminde gurur duyulacak bir seviyeye geleceğini
belirtti. Albayrak, “Kazanılacak tecrübeler kapsamında
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
gelecekte ihtiyaç duyacağı
diğer güç grupları başta olmak üzere ticari alanda benzer ihtiyaçların da karşılan-

masına olanak sağlanacak.”
dedi.
TÜMOSAN Genel Müdürü Kurtuluş Öğün, 54 ayda
güç grubunun tasarlanması,
geliştirilmesi, prototiplerinin üretilmesi ve ALTAY
Tankı’na entegre edilerek
kalifiye edilmesi faaliyetlerini yürüteceklerini bildirdi.
Tasarım ve simülasyon faaliyetleri sonrası parçaları
azami seviyede Türkiye’de
üreteceklerine değinen Öğün
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Proje kapsamında ilk
prototip teslimatı 2020 yılı
başı olarak gerçekleştirmeyi
planlıyoruz.”
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Türkiye enerji dağıtım merkezi olacak
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ve Avrupa Komisyonu’nun Enerji Birliği’nden Sorumlu
Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic’in katılımıyla Kars'ta düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 2023 hedeflerine hazırlandığını belirterek, “Türkiye'yi bölgesinin enerji dağıtım
merkezi haline getirmeyi de planlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili butona basarak, vinçle hatta ilk
borunun konmasını sağladılar.

ANAP ile Azerbaycan’ın
Hazar Denizi’ndeki Şah
Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar
Denizi’nin güneyindeki diğer
sahalarda üretilen doğal gazın
öncelikle Türkiye’ye, ardından
Avrupa’ya taşınması amaçlanıyor. 1850 km uzunluğundaki
hat, Türkiye’de 20 kent, 67 ilçe
ve 600 köyden geçerek Yunanistan sınırında Trans Adriyatik
Boru Hattı (TAP) ile birleşecek.

T

Hattan yapılacak doğalgaz
transferi kapasitesi yıllık 16
milyar metreküpten başlayarak
kademeli olarak 31 milyar metreküpe kadar çıkarılacak. Projeden doğalgaz akışının 2018’de
başlaması hedefleniyor.

"Proje barış, refah ve huzurla
zikredilecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TANAP temel atma töreninde,

Türkiye'nin 2023 hedeflerine
hazırlandığını belirtti.

fah ve huzurla zikredileceğini
inandığını söyledi.

500 milyar dolar ihracat, 2 trilyon dolar milli gelir, tek haneli
rakamlardaki işsizlik, enflasyonla genç ve eğitimli nüfusu
en iyi şekilde değerlendirerek
dünyanın ilk on ekonomisinden biri olmayı hedeflediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı,
"Türkiye'yi bölgesinin enerji
dağıtım merkezi haline getirmeyi de planlıyoruz." şeklinde konuştu.

“Türkiye coğrafyasından
kaynaklanan avantajlarla
proaktif rol almaktadır”

TANAP'ın güzergah ve hedefiyle ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Bu proje
başka hiçbir projenin alternatifi
olmadığı gibi bu projeye alternatif başka bir proje de yoktur.”
dedi.
Dünyada petrol ve doğalgaz
projelerinin, çoğunlukla çatışmalarla, çekişmelerle, kavgalarla ne yazık ki savaşlarla sömürüyle anıldığını ifade eden
Erdoğan, bu projenin barış, re-

Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı

580 gence 58 milyon lira destek
Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı, yüksek eğitimli ve nitelik sahibi gençlerin yenilik
odaklı iş fikirlerini teşebbüse dönüştürmek için destekler sunuyor. Bu yıl 580 gence
58 milyon lira destek verilmesi planlanıyor.
eknogirişim
Sermayesi
Desteği Programı'na, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun
olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora
öğrencisi ya da lisans, yüksek
lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabiliyor.

da girişimcilikle ilgili çalışma yaptıklarını ve Türkiye'ye
daha çok bilgi sahibi olarak
döndüklerini anlatan Işık, bu
desteğin şu ana kadar 30 kişiye verildiğini bildirdi.

T

Başvurular, ilgili kriterler
çerçevesinde ön değerlendirmeye tabi tutuluyor. Ön değerlendirme sonucu kriterlere
uygun olan iş fikirleri için,
girişimcilerden iş planlarını
sunmaları isteniyor. Söz konusu iş planları daha sonra ilgili alanda uzmanlığı bulunan
akademisyenlerden
oluşan
değerlendirme komisyonuna
gönderiliyor. Bunun üzerine
yapılan değerlendirmede 60
puan barajını geçen iş fikirleri, bütçe imkanları doğrultusunda destek almaya hak
kazanıyor. Girişimcilere, bu
kapsamda hibe olarak en fazla

100 bin lira destek veriliyor.

“Başvuru sayısı her yıl
artıyor”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin
girişimcilik ve teknolojik üretim düzeyini artırmak için
Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı’nı çok önemsediklerini anlattı.
Program sayesinde gençlerin,
nitelikli proje hazırlamayı
ve kendi işlerini yönetmeyi
öğrendiklerini anlatan Işık,
programdan
yararlanarak
kendi işini kuranları, daha
sonra TÜBİTAK'ın desteğiyle ABD'deki Silikon
Vadisi'ne
gönderdiklerini
ifade etti. Gençlerin, burada

Programa yapılan başvuru sayısının her geçen yıl arttığını
ve bu durumdan çok memnun
olduklarını dile getiren Işık,
şunları kaydetti: "Teknogirişim Sermayesi Desteği Programının bütçesini artırdık, bu
yıl 580 gencimize destek vermek istiyoruz. Program için
bu yıl 58 milyon lira bütçe
ayırdık. Yapılacak değerlendirmeden, hedeflediğimizden
daha çok proje geçerse bu
rakamı daha da artırabiliriz.
Bizim için önemli olan gençlerimizin nitelikli iş fikirleriyle programa başvurması.
Biz bu anlamda bütçeyi sorun
etmiyoruz. Yeter ki ortaya iyi
fikirler çıksın, bunları sonuna
kadar desteklemeye hazırız."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TANAP’a
verilen siyasi desteğin yanında, SOCAR, BP ve BOTAŞ’la
beraber projenin teknik kısmını
başarıyla ilerlettiklerini belirtti.
Dünyada üretilen doğalgazın
yüzde 70’inin boru hatlarıyla
taşındığını anımsatan Yıldız,
“Türkiye, coğrafyasından kaynaklanan avantajlarla beraber
doğusundaki kaynakları batıdaki tüketim noktalarına iletmekte
son derece proaktif bir pozisyon
almaktadır.” dedi.
Bakan Yıldız, gerek Türkiye’nin
gerekse de Avrupa Birliği'nin
doğalgaz arz güvenliğini sağlamak için girişimlerine devam
ettiğini hatırlatarak, sözlerini

şöyle sürdürdü:
“Türkiye, Hazar bölgesindeki
petrolün
Bakü-Tiflis-Ceyhan
boru hattıyla yine aynı bölgedeki doğalgazın Bakü-Tiflis-Erzurum hattıyla beraber Türkiye’ye
gelmesine ve yurt dışı piyasalarına açılmasına vesile oldu.
Güney Gaz Koridoru’nun da en
önemli parçalarından bir tanesi
TANAP’tır.”

"Avrupa için stratejik öneme
sahip"
Enerji Birliği’nden Sorumlu
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic de
TANAP’ın Avrupa için stratejik
öneme sahip olduğunu belirtti.
Bakü’de 6 ay önce Güney Gaz
Koridoru’nun bir parçası olan
Güney Kafkasya Boru Hattı’nın
temel atma törenine katıldığını
hatırlatan Sefcovic, “TANAP’a
yardım noktasında aktif olarak
rol almaya hazırız” şeklinde konuştu.
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USTALAR “ÖĞRETMEK” İÇİN EĞİTİME ALINDI
Firmalarda çırak çalıştırmak
için gerekli olan Milli
Eğitim Bakanlığı onaylı
Usta Öğreticilik Kursları
OSTİM’de başladı. Kurslar,
OSTİM bölgesindeki KOBİ
çalışanlarının mesleki
yeterliliklerinin artırılması ve
edinilen bilgi ve tecrübelerin
yeni nesil çalışanlarla etkin
bir şekilde paylaşılmasını
hedefleyen “Usta Öğreticilerin
Yeterliliklerinin Artırılması
Projesi” kapsamında
düzenleniyor.
STİM Vakfı ile OSTİM
Mesleki Eğitim Merkezi (OMEM) işbirliğinde
yeni bir eğitimin startı verildi.
“Usta Öğreticilerin Yeterliliklerinin Artırılması Projesi”
kapsamında 8 grup şeklinde
gerçekleşecek Usta Öğreticilik
Kursları açıldı. Toplam ders sü-

O

resi 40 saat şeklinde planlanan
ve ücretsiz olan kurs süresince;
ustaların eğitici niteliklerinin
geliştirilmesi ve eğitmen statüsü kazanması, bilgi ve tecrübelerini çıraklar ve bilgi edinmesi
muhtemel diğer çalışanlara daha
sağlıklı bir şekilde aktarmaları
için gerekli yöntemler aktarılacak Ustalık Belgesi’ne sahip
tüm ustaların katılabileceği
eğitimlerin sonunda kursiyerler
Usta Öğreticilik Belgesi alacak.
3308 Sayılı Mesleki Eğitim
Kanunu gereğince; iş yerinde
stajyer ve çırak öğrenci çalıştırabilmek için Ustalık Belgesi
sahibi ustaların Milli Eğitim
Bakanlığı onaylı Usta Öğreticilik Belgesi’ne sahip olmaları
gerekiyor. Söz konusu belge,
resmi mevzuata uygun çırak istihdam edebilme, çıra/kalfa eğitimi için devlet desteklerinden
(SGK prim indirimi vb. gibi)
faydalanabilme, ihtiyaç duyulan elemanların firma ihtiyaçları
doğrultusunda yetiştirebilme ve
nitelikli istihdam alanlarında
avantajlar sağlıyor.

Katılım ve belge alma şartları
Eğitimler Hafta içi günlerde
17.30-20.30 saatleri arasında
günlük toplam 4 ders saati olaEğitim Tarihleri
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup
8. Grup

16 Mart-27 Mart 2015
30 Mart-10 Nisan 2015
13 Nisan-24 Nisan 2015
27 Nisan-08 Mayıs 2015
11 Mayıs-22 Mayıs 2015
25 Mayıs-05 Haziran 2015
8 Haziran-19 Haziran 2015
22 Haziran-03 Temmuz 2015

rak planlandı. Toplam süresi ise
40 ders saati. Kurs başlangıcı
ile birlikte eğitimler 2 hafta içerisinde akşamları toplam 10 iş
gününde tamamlanacak. Katılım için OSTİM Proje Gelişim
Eğitim A.Ş. ofisi koordinasyonunda hazırlanan Usta Öğretici
Başvuru Formu’nun doldurulması yeterli. Başvuru sırasına
göre kayıt işlemleri proje ekibi
tarafından takip edilecek, kurs
programı katılımcılara bildirilecek. Eğitimler sonunda yapılacak değerlendirme sınavı ile
belge alma hakkı onaylanacak.

Eğitim yeri: OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi (OMEM) / 100. Yıl Bulvarı OSTİM Kayıt: OSTİM Proje Gelişim Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Uzayçağı Caddesi, 78. Sokak No:6-Z/6 OSTİM
Telefon: (0312) 385 73 13 – (0312) 385 01 66, Faks: (0312) 354 94 93 E-posta: hamitburak.ozdemir@ostim.com.tr

USTA ÖĞRETİCİ:
Ustalık yeterliğini
kazanmış; aday çırak,
çırak, kalfa ile meslekî
ve teknik eğitim okul ve
kurumları öğrencilerinin
iş yerindeki eğitiminden
sorumlu, meslekî eğitim
tekniklerini bilen ve
uygulayan kişidir. Bir
işyerinde çırak çalıştırmak için Usta Öğreticilik
belgesi bulundurma şartı
bulunuyor. 3308 sayılı
Kanun’un 15. Maddesi,
“Aday çırak ve çırak
almak için işyerinde usta
öğretici bulunması şarttır.” hükmünü getiriyor.
Usta Öğretici Belgesi
alabilmek için Ustalık
Belgesi veya İşyeri Açma
Belgesi sahibi olmak ve
Mesleki (Çıraklık) Eğitim
Merkezleri tarafından
açılmış olan 40 saatlik
Usta öğreticilik kurslarını
başarı ile bitirmiş olmak
gerekiyor.
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ASO Başkanı Özdebir ekonomik daralma uyarısı yaptı

Sanayici güven artırıcı ‘tedbir’ bekliyor
kişisel olarak yüzde 2,8 seviyesinde büyüme beklediğini söyledi. Bu yılın ilk çeyreğindeki
görünümün parlak olmadığına
dikkati çeken Özdebir, "Eğer
ekonomide güven artırıcı tedbirler bir an önce alınmazsa,
ekonomideki gidiş, ilk çeyrekte
ekonomik daralmayı da beraberinde getirebilir." görüşünü
aktardı.

Ankara sanayi Odası (ASO)
Başkanı Nurettin Özdebir,
"Eğer ekonomide güven
artırıcı tedbirler alınmazsa,
ekonomideki gidiş, ilk çeyrekte
ekonomik daralmayı da
beraberinde getirebilir." dedi.

A

SO Mart Ayı Olağan
Meclis Toplantısı’nda
konuşan Özdebir, küresel ekonomide yeni denge arayışlarının sürdüğünü söyledi.
Küresel ekonomide yeni dengeye ulaşmanın çalkantılı bir
dönemden geçileceği anlamına
geldiğini ve Türkiye'de de bu
dönemin ilk dalgalarının hissedilmeye başlandığını anlatan
Özdebir, ABD'de faiz artırımı
beklentisi arttıkça doların tüm
para birimleri karşısın da olduğu gibi Türk Lirası'na karşı da
değer kazandığını ifade etti.

“Reel sektörün görüşü
dikkate alınmalı”
Dünya ekonomisi yeni bir dengeye yönelirken, Türkiye ekonomisinde de yeni bir dengenin kurulması gerektiğini dile
getiren Özdebir, "İlk yapılması
gereken, geçmişin politika hatalarını doğru tespit edip, bu
hatalardan dersler çıkarmaktır.
Bu hataların başında, para politikası hataları gelmektedir."

diye konuştu.
Özdebir, 2001 krizinden sonra
uygulanan yüksek faiz düşük
kur politikasının, ekonomide
ve sanayide önemli hasarlara
yol açtığını belirterek, sanayiyi,
üretimi ve yatırımı cezalandıran
bu politikanın sonuna gelindiğini ve dünyanın gireceği yeni
dengede bu politikanın sürdürülemeyeceğini savundu.
Çok geç kalınmış olsa da ekonomi yönetiminin doğru yola
yönelmekte olduğunu gördüklerini anlatan Özdebir, "Ekonomi yönetimi de sanayileşmenin
öneminden bahsetmeye başlamıştır. Bu durum, memnuniyet
verici bir gelişmedir. Ancak
sanayileşme politikalarının dizayn edilmesinde başta KOBİ
temsilcileri olmak üzere reel
sektör temsilcileri de yer almalı,
reel sektörün görüşleri dikkate
alınmalıdır." dedi.
Türkiye'nin 2014 büyüme beklentisine de değinen Özdebir,

KOBİ’lerde Kurumsallaşma

B

ugün kurumların uzun
vadedeki hedefleri, ürün
ve hizmetleri ne olursa olsun
genel olarak kurumsallaşmayı
başarmak istediklerini gözlemliyoruz. Kurumsallaşmayı
arzu etmelerinin arkasında
uzun ömürlü olmak, işin kişilere bağlı olmadan, nesiller
boyu devam edebilmesi beklentisi yatıyor. Günümüzde
hala faaliyet gösteren 200
yıllık kurumların olması, bu
arzunun çok dayanaksız olmadığını, kurumsallaşmanın
mümkün olduğunu bize gösteriyor.
Kurumsallaşma mümkün olmakla birlikte ülkemizde ve
İyi yönetmek dediğimizde,
sadece ürünü veya hizmeti iyi
üretmeyi değil aynı zamanda,
kurumda iyi bir liderlik
kültürünün, uzun vadeli hedefleri
içeren iyi belirlenmiş stratejilerin,
iyi tanımlanmış süreçlerin ve
güçlü işbirliklerinin anlaşılması
gerekiyor.

En zor sanatın insanı yönetmek
olduğunu bildiğimize göre,
kurumsallaşmak ve iyi yönetmek
için bu mesleği öğrenmek ve
uygulayarak içselleştirmek
gerekiyor.

dünyada 100 yıllık 200 yıllık
kurumlara çok fazla rastlayamıyoruz. Bunun özünde ise
kurumsallaşmanın temelinde
yatan iyi yönetim konusundaki
bilgi ve uygulama yetersizliğimiz yatıyor. İşin teknik boyutunu, ürün veya hizmeti
bilmek kurumsal ve
uzun ömürlü olmaya
yetmiyor.
Çünkü iyi yönetmek
dediğimizde, sadece
ürünü veya hizmeti iyi
üretmeyi değil aynı zamanda, kurumda iyi bir liderlik
kültürünün, uzun vadeli hedefleri içeren iyi belirlenmiş
stratejilerin, iyi tanımlanmış
süreçlerin ve güçlü işbirliklerinin anlaşılması gerekiyor.

“İç piyasa haksız dış
rekabetten korunmalı”
İçinde bulunulan ortamda ekonomik tedbir almanın çok zor
olduğunu belirten Özdebir,
seçimden sonra yeni hükümet
kurulması ve hükümet programının hazırlanmasının zaman
alacağını ve ardından da bütçe
çalışmalarının
başlayacağını
söyledi. Özdebir, bu şartlarda
2015'in yüzde 2 civarında büyümeyle kapatılmasının bile zor
göründüğünü kaydetti.
Cari işlemler açığını kapatmak
için tasarrufların artırılması gerektiğinin söylendiğini hatırlatan Özdebir, geliri artırmadan
bu tedbire başvurulmasının, iç
talebi zayıflatmak ve büyümeyi
daha da yavaşlatmak anlamına
geldiğini ifade etti. Özdebir, "İç
piyasanın haksız dış rekabetten
korunması için piyasa denetim
ve gözetiminin mutlaka etkili
bir biçimde çalıştırılması gerekmektedir." değerlendirmesinde
bulundu.
KalDer Ankara Şubesi

Kısacası, kurumun tamamının
sistemlerle ve akılcı bir şekilde
yönetilmesi, kurumun kurumsallaşmasını ve uzun vadeli
yaşamasını sağlıyor.
Yönetim, uzun yıllar önce ayrı
bir meslek ve bilim dalı olarak
kabul edildi. Dolayısıyla hepimizin doktorluk veya makine
mühendisliği mesleğini bilmediği gibi yönetim mesleğini
bilmemesinin de doğal karşılanması gerekiyor. Benzer
şekilde, firma sahibi olunması
veya iyi bir mühendis olunması yönetim mesleğinin
bilindiği ve iyi bir yönetici olunacağı anlamına gelmiyor. En zor
sanatın insanı yönetmek olduğunu bildiğimize göre, kurumsallaşmak ve iyi yönetmek
için bu mesleği öğrenmek ve
uygulayarak
içselleştirmek
gerekiyor. KalDer bu amaçla,
1990 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütü olarak, 25
yıldır kurumsallaşmaları için
kurumlara destek veriyor.

ye teşvik
4G’de yerli
ulut hizmeti
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Bilgi Toplumu ve
Stratejisi Eylem Planı açıklandı

T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın 2015-2018 yıllarını kapsayan Bilgi
Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nın da 4G teknolojisine yerli
ekipman üretecek firmaların desteklenmesi ve KOBİ’lerde
bilgi teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması ile bulut
programı geliştirilmesi hedefi dikkat çekiyor.

S

öz konusu eylem planı ile
2023 hedeflerinin yakalanması, yüksek ve istikrarlı
büyümenin elde edilmesi
amaçlanıyor. Bilgi teknolojileri sektörünün ekonomiye sağladığı katkı artırılacak. Bu doğrultuda başta
KOBİ’ler olmak üzere bilgi
teknolojileri
kullanımının
yaygınlaştırılması sağlanacak. Bilgi teknolojileri sektörünün yerli katma değeri
ve ihracatı artırılarak bilgi
teknolojileri politikalarının
etkin şekilde yönetilmesi
tedbirleri alınacak.
Yerli 4G elektronik haberleşme ekipmanlarının teşvik edilmesi başlığında,
4G elektronik haberleşme
hizmetlerinin sunumu için
gerekli altyapı unsurlarının
yurtiçinde üretilebilmesine
yönelik tedbirler alınması
yer alıyor. Bu amaçla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Ar-Ge
fonundan yerli üretim için
çağrı bazlı destekler verilecek.

KOBİ’ler için bulut
programı geliştirilecek
Bilgi teknolojileri sektörü
başlığında KOBİ’ler için
Bulut Programı Geliştirilmesi planıyla KOBİ’lerin iş
verimliliğinin artırılmasında
bilgi teknolojilerinden yararlanılacak. Bu kapsamda
bulut bilişim hizmetlerinin
kullanımı desteklenecek.
KOBİ'lerin bulut bilişim
hizmetlerinden yararlanabilmesi amacıyla bu hizmetlere ilişkin farkındalık artırma
çalışmaları da dâhil olmak
üzere KOBİ’lere yönelik sunulacak altyapı ve yazılım
hizmetlerinin bulut bilişim
ile sağlanabilmesi konusunda bir program uygulamaya
konacak.
e-Ticaretin, önemli bir ihracat kanalı haline gelmesi
amacıyla, yerli e-ticaret şirketlerinin yurtdışına açılımı
teşvik edilerek, KOBİ’lerin
ürün ve hizmetlerini internet
üzerinden sunmasını sağlamak amacıyla eğitim ve altyapı desteği sağlanacak.
Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ve KOSGEB’in
sorumluluğunda yürütülecek
planda şu adımlar izlenecek:

• KOBİ’lerin bulut bilişim
hizmetlerinden yararlanma
konusundaki ihtiyaçları, engelleri ve algıları araştırılacak.
• KOBİ’lerin bulut bilişim
farkındalığını artırmaya yönelik tedbirler alınacak.
• Bulut bilişim hizmetleri sunan firmalar ile KOBİ’lerin
ihtiyaçlarına yönelik hizmetler konusunda görüşmeler
yapılarak bu hizmetlere ilişkin standartlar belirlenecek.
Bu kapsamda veri mahremiyetine ilişkin gerekli tedbirler alınacak.
• KOBİ’lere hizmet sunanların ücretsiz örnekler sağlaması ve ürünlerini tanıtması,
iyi uygulama ve tecrübelerin
KOBİ’ler arasında duyurularak paylaşımının sağlanmasına imkân verecek bir platform oluşturulacak.
• KOBİ’lerin kalite standartları belirlenmiş bulut bilişim
hizmetleri kullanımının yaygınlaştırılması
konusunda
gerekli teşvik mekanizması
oluşturularak bu kapsamda,
bulut bilişim hizmet sağlayıcılardan ortak tedarik,
çerçeve anlaşma vb. yollarla
hizmet tedariği değerlendirilecek.
• Başta KOSGEB bünyesinde KOBİ proje destek programı kapsamında yapılan
yazılım alımları için sağlanan destekler olmak üzere, yazılım alımına yönelik
kamu desteklerinin KOBİ
Bulut Programı ile ilişkisi
kurulacak; KOSGEB tarafından uygun görülecek bulut
bilişim hizmet sağlayıcıların
ürün ve hizmetlerinden yapılan alımların desteklenmesi
teşvik edilecek.
• Bulut bilişim hizmetlerinin
etkinliği, hizmet sunum kalitesi, memnuniyet, güvenlik,
vb. hususlarda programın
gelişimi düzenli olarak takip
edilecek.
3 yıllık Bilgi Toplumu ve
Stratejisi Eylem Planı’nda
öne çıkan diğer başlıklarda
şöyle; Akıllı cihazlarda yerli katma değerin artırılması,
Bilgi teknolojileri sektöründeki firmaların küresel pazarlara açılımının sağlanması ve
Ulusal genişbant stratejisinin
hazırlanması.
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“OSTİM GİBİ YERLER
,
BATI DA TEŞVİK EDİLİYORDU,
BİZDE İSE BÜROKRASİ ENGELDİ”
“OSTİM’e Emek Verenler”
başlıklı söyleşilerimize, Zeki
Sayın’la devam ediyoruz. 60’lı
yılların sonundan itibaren
bölgeye hizmetler veren Sayın,
aynı zamanda Türk bankacılık
sektörünün yakından tanıdığı
yöneticilerden… Yaklaşık 50
yıldır, sektörde iz bırakan
çalışmalara imza atan Sayın,
OSTİM’in sanayi arenasına
çıkışında da “oradaydı”.
Zeki Sayın, dayısı merhum
Cevat Dündar’ın yaşattığı
Ahilik geleneğiyle öğrencilik
yıllarında tanışmış… Ulus
Tenekeciler Sokağı’nda zaman
zaman atölyeye de inen Sayın,
OSTİM’in mihenk taşı sayılan
Mahdut Mesuliyetli Ankara
Küçük Sanayi Sitesi Yapı
Kooperatifi’ne dayısına verdiği
5 Lira ile üye olmuş.
OSTİM’in büyüme adımlarının
fiilen içinde olan Sayın, Turan
Çiğdem başkanlığındaki
yönetimin aldığı kritik
kararların fikri altyapısını
oluşturan kadroda yer aldı.
Zeki Sayın, kamudaki üst düzey
görevleri sırasında devletin
kurduğu ilk faizsiz banka
olan DESİYAB’ın da (Devlet
Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası)
mimarlarından.
Duayen isim, görevde olduğu
yıllarda OSTİM projelerinde
yaşadıkları sıkıntıları ise şu
cümlelerle özetledi: “Açıkçası,
Amerika gibi ülkelerde
böyle yerlerin yapımı teşvik
edilirken, bizde bürokrasi
mümkün olduğu kadar mani
olmaya çalıştı. Önce çok uzak
dedikleri yer, sonra şehrin
içinde kaldı. Her defasında
planlamada bize mani olmaya
çalıştılar.”

Zeki Bey, sizi tanıyabilir
miyiz?

da gündeme taşıdık. Dedik ki,
“Sayın Başkanımızın fikri çok
güzel. Kendisi böyle bir şey
olmasını arzu etti.” Turan Başkanımız da, “Tabi, çok güzel.”
dedi. Aksi takdirde biz getirmiş
olsak, “Olur mu, nereden çıktı
bu OSTİM!” denilecek, ondan
sonra da kabul ettirmek çok
güç.

Kırşehir’in Mucur İlçesi’ndenim… Ankara’da doğdum. İlk
ve orta öğrenimini Mucur, lise
tahsilini Kayseri’de 1962 yılında tamamladım. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Maliye İhtisası’ndan Temmuz
1966 döneminde mezun oldum.
1967’de Müfettiş Yardımcılığı
görevi ile bankacılık sektörüne
girdim.
Dayınız merhum Cevat
Dündar’dan başlayalım…
Daha sonra kooperatif
sürecini dinlemek isteriz…
Ben talebeyim… Dayım Cevat Dündar’ın Ata Sanayi’nde
Demirciler Derneği vardı, oranın başkanı idi. Ata Sanayi’yi
de zamanında dayım kurmuş.
Kendisi çok müteşebbis, çok
hareketli biriydi. Ulus Tenekeciler Sokağı’nda atölyesi vardı.
Üniversite tahsili yaparken Tenekeciler Sokağı’ndaki işyerine
gelir, hem dayımı dinler hem de
atölyede boru da kıvırırdım.
Dayım oranın yeterli olmadığını görüp anladıktan sonra, daha
büyük bir sanayi sitesi arzusuyla kooperatifi kurmuş. Üniversite son sınıftaydım, kendisini ziyarete geldim. Bana şunu sordu:
“Paran var mı? Ben de, 5 Liram
olduğunu söyleyince “Ver o 5
Lira’yı bana.” dedi. Kendisine
teslim ettim. “Ben seni, kurduğumuz kooperatife üye yaptım.”
açıklamasında bulundu. “Peki,
ne yapacağım dayı?” sorusunu
yöneltince, “Okulu bitirdikten
sonra ne yapacaksın, en azından
hırdavat işleriyle ilgili dükkan
açarsın.” cevabını aldım. Meseleye bir esnaf gözüyle bakıyor.
Gidersin bürokrat, memur olursun değil.
Bankacılık kariyeriniz nasıl
başladı?
Okulu bitirdikten sonra yine
dayımla temas halindeydim.
Muhasebe stajı isteğimi ilettim.
Mali müşaviri Osman Bey’in
yanına gönderdi. Gittim, tanıştım, bana bir masa verdiler.
Ben muntazam şekilde heyecanla işe geliyorum. Osman
Bey, benim tutum, davranış
ve çalışmamı takip ediyormuş.
Dayımı da çok sevdiği için yetiştirmek istiyor. Fakat benim
derdim Avrupa’ya gidip master
yapmak. Babam, okulu iyi derece ile bitirsem master yapmaya
göndereceğine söz vermişti.
Yabancı dilim Fransızca olduğu için Fransa’ya gitmek isti-

yordum.
Birkaç
puanla
‘pekiyi’
yerine ‘iyi’ derece ile mezun
oldum. Babamın yanına gittim ve dedim ki: “Ben iyi ile
bitirdim, gönderecek misin?”
Fransa ile yazışmalarımın sonucunda da ‘kabul’ gelmişti. Ancak rahmetli annem müsaade
etmedi. İmtihana giriyorum, o
zaman bu bilgiye vakıf değiliz;
anne istemezse olmaz. İnadına
Avrupa’ya gitmek istiyordum
ama sonuçta kaybettim.
1967 yılında arkadaşlar beni
zorla Ziraat Bankası müfettiş
muavinliği imtihanına yazdırdı.
İşin şakasındayım, asıl amacım
Avrupa’ya gitmek. Yazılıyı kazandım. Mülakatta yine işin gırgırındayım.
Sınav sonucunu öğrenmek için
5 gün sonra bankayı aradım.
Telefona çıkan görevli, hafif
sitemle, “Nerdesin! Sınavı kazandın, ortada yoksun. Buradaki herkes, ‘Ya bu arkadaş bizi
beğenmez.’ diye umudunu kesti.” dedi. Evraklarımı tamamlayarak 4 Şubat 1967’de göreve
başladım.
Müfettiş yardımcısı olarak
adım attığım kariyerimin ilk
yıllarında, Anadolu coğrafyasının bir çok bölgesine gittim.
Ziraat Bankası’nda sekiz sene
müfettişlik, iki sene de Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptım.
1974’de Vakıflar Bankası’na
Genel Müdür Yardımcısı olarak
geçtim.
Kamu görevlerimi sürdürürken
üyesi olduğum Mahdut Mesuliyetli Ankara Küçük Sanayi
Sitesi Yapı Kooperatifi’nden
düzenli olarak aidat ödemeleri
için yazılar geliyordu. Biz de
aidatları aksatmadan gönderiyoruz, işin başında da dayım
var. Kooperatif nasıl gidiyor,
hiç bilmiyoruz. Vakıflar Ban-

kası Genel
M ü d ü r
Yardımcısı
iken de aidatları ödemeye devam ediyorum. Hem
müfettişliğim hem de genel
müdür muavinliğim sırasında
‘faizsiz banka’ konferansları
veriyorum. Dayım da Demirciler Derneği’nde ‘Sandık’
adıyla faizsiz sistemi kurmuş.
İhtiyacı olana para veriliyor,
sadece masraf alıyorlar. Dayım
da benim konferanslarımdan
haberdar olmuş, beni çağırdı.
“Ben burada faizsiz sistemi uygulamaya çalışıyorum. Sen de
konferanslar veriyorsun, bunu
beraber çalışalım.” dedi.
Beraber bu konu üzerinde düşünceler geliştirdik. Baktım
çok güzel bir ilerleme var, bunu
banka haline getirmek çok
önemli diye kanaat oluştu. Fakat dayımın ömrü vefa etmedi.
Bir gün bankadayken dayımın
Bolu yolunda kaza geçirdiğini
öğrendim. Bizzat kaza yerine
gittim. Araba yuvarlanmış ve
dayımın vefat etiğini öğrendim.
Ondan sonra Turan Çiğdem
Yönetim Kurulu Başkanı oldu.
Kendisiyle de irtibat kurduk
ve OSTİM’de Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görev aldım.
‘OSTİM’ isminin ortaya
çıkışını anlatabilir misiniz?
İşletmeler Bakanlığı’nda birinci derecede müşavirim. O zaman kooperatifte de Murahhas
Üye oldum. İkinci Başkan da
Fehmi Bey… Kooperatif ismi
uzun oluyor derken yeni isim
arayışına girdik. Fehmi Bey’le
isim düşünmeye başladık. İsimleri yazıyoruz, kısaltıyoruz…
Nihayet, Ortadoğu Sanayi ve
Ticaret Merkezi olarak OSTİM
ortaya çıktı ve bu isimde karar
kıldık. İsmi verelim ama Yönetim Kurulu’nda nasıl onaylatacağız? Turan Bey’e kabul ettirmek zor. Fehmi Bey’le anlaştık
ve Yönetim Kurulu toplantısın-

Bundan sonra işin tanıtım aşaması var… Osman Aydın arkadaşımıza logo yaptırdık. Her
gittiğimiz yerde OSTİM’i söylüyor, yaymaya çalışıyorduk.
Osman Aydın, Hicaz’a gitmiş… Hac zamanıydı herhalde,
oradan “Ne kadar biliniyoruz?”
diye test etmek için “Turan Çiğdem/OSTİM – Türkiye” adresli
mektup yazmış… Mektup geldi.
Zamanla ufak tefek yerleşmeler
başladı. Burayı tanzim ederken
her bölgeden blok yaptık. Daha
sonra çekeceğimiz kurada, zarar olmasın diye erken ödeme
sistemini getirdik. Erken ödeme sistemiyle parça parça; her
kurada her bölgeden çıkma olanağı verildi. Böylece OSTİM
gayet güzel tanındı.

OSTİM yönetimindeki
görev süreniz boyunca neler
yaşadınız? İnşaat ve altyapı
çalışmaları nasıl oldu? O
dönemlerdeki zorluklar
neydi?
Bir gün OSTİM’deki işlerle
ilgili Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer’i ziyarete gittik.
Dinçer’den, “Orası bütün zenginlerin yeri, elimden gelse
hepsini devletleştiririm. Bir de
onlara asfalt mı dökeceğiz yol
mu yapacağız?” şeklinde beklemediğimiz bir tepkiyle karşılaşmıştık…
80 ihtilalinin ardınan Küçükkarınca Paşa belediye başkanı
oldu. Belediyeye gittik, taleplerimizi anlatmaya çalışıyoruz, bize karşı koyuyor. Fehmi
Bey’le ikimiz çıktık yanından,
Turan Bey çıkmadı tabi; ona
hücum ediyor. Paşa, “Şimdi
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adamları çağırırım sizi yaka
paça gönderirim.” diyor. Derdimiz; yol genişlesin, imkanlar
sağlansın idi.
Buranın tanınması için diğer
yerlerden esnafların gelmesi lazım. Küçükkarınca Paşa
teftişe gittiği sanayi sitelerine
“OSTİM’de yer var, oraya gidin.” diyor. Paşa esnafa talimat
veriyor. Esnaf dinler mi talimatı? Ama zor kullanıyor hakikaten.
Yavaş yavaş yerleşimler başladı, yolu genişleteceğiz, Atatürk
Orman Çiftliği’ne gittik. “O yol
Atatürk’ün, değiştiremezsiniz.”
dediler. “Etmeyin, burası daracık yol. Ne yapacağız?” Görüş,
görüş, görüş... Biz, “Bari yolu
düzleyelim. Tel örgüyü alalım” teklifini sunduk. Bu arada
elektrik direği dikiliyor. “Arkadaş dikmeyin, burası genişleyecek…” Müteahhit, “Bana
ne kardeşim sök derlerse sökme parası alırım. Yap derlerse
yapma parası alırım.” diyor.
Bir süre sonra Atatürk Orman
Çiftliği’ni ikna ettik, tel örgüleri kaldırdık. Greyderi geçirdik.
“Tel örgüleri yerine takalım mı?
Yoksa bunların çimento masrafını biz size verelim mi?” diye
sorduk. “Bize verin, yaptırırız.”
yanıtını aldık. Çok sevindik,
gerekli malzemeyi teslim ettik,
kendiliğinden yol genişledi.
Tabi zaman zaman Turan
Bey’in önüne geçenler oldu;
ayımdan dinlemiştim;
Ankara Belediye Başkanı
D
Vedat Dolakay, kendisiyle
karşılaşıyor. “Bunu nasıl
becereceksin? Yahu ben
deliydim ama sen benden
delisin, buralara kurulur mu?”
demiş o zaman. Burada sanayi
sitesi kurulması düşünülünce,
köylüler arazileri satmıyoruz
demişler. Yani 10’a alınıyorsa
“Biz satmıyoruz 25 istiyoruz.”
şeklinde ısrarcı olmuşlar.
Bir ara, “Sanayi sitesi
kurulacak yerin arazilerini
geri satıyorlar.” şeklinde bir
haber yayınlandı. Dayım,
röportajında, “Olmuyor, artık
satıyoruz.” demecini vermiş.
Köylüler bunu duyunca bir
emlakçıya, “Sen topla.”
talimatını vermişler. Herkes
bu defa, “Tamam arkadaş
eski fiyatına satıyoruz.”
demiş. O emlakçı da toplayıp
getirip derneğe veriyor.
Kadının birini de çağırmışlar,
tarlasını almışlar, paraları da
bozdurmuşlar 10’ar liralık,
5’er liralık. Kadın başörtüsünü
açmış, paraları getirmişler
oraya yığmışlar, bir de resim
çektirmişler: “İşte tarlamı
sattım, paramı aldım.”
Herkes bunu görmek istiyor.
Zannedersem burası 3 bin
dönüm… Bu şekliyle buraya
sahip olundu.

“Seni öldürürüm” denildi. Öyle
durumlar oldu ki kolay değil
yani. Bürokratı da karşı çıkıyor,
“Ankara’nın dışında yer mi kurulur?”, “Ya deli misiniz?” gibi
sözler işitiyoruz.

'KREDİ ALIN' ISRARI
Devlet büyüklerinin ve
bürokratların sık sık
OSTİM’e geldikleri
ifade ediliyor. Bölgenin
gelişmesinde bu ziyaretlerin
etkisi oldu mu?
Tabi. Bürokrat olduğum için
bakanları genel kurullara getiriyorum. Koalisyon devresinde
genel müdür muavinliği, genel
müdürlük yaptığım için onları
tanıma imkanımız oldu. Gidip
davet ediyoruz. Onlar da esnafa
hitap edebilmek için koşup geliyorlar.

Devlet erkanı, “Sanayi siteleri yapıyoruz.” diyerek, konuk
devlet başkanlarına, bakanlara
burayı gezdiriyorlar. Ama bakıyorlar hiçbir katkıları yok.
Devletin katkısını somutlaştırabilmek adına “İşte biz şu kadar
da kredi verdik.” diyebilmek
istiyorlar. Sanayi Bakanlığı sıkıştırmaya başladı: “Kredi alın,
kredi alın…”
Düşünüyoruz, işin içinde faiz
var krediye nasıl girilecek?
Buna karşın ısrarla diyorlar ki,
“Biz OSTİM’i gezdiriyoruz,
katkımız yok.” Sonunda altyapı
kredisi kullanmayı kararlaştırdık. Krediye müracaat edince Sanayi Bakanlığı’ndakiler,
“Burada esnaf olmayan da var,
kredi alabilmeniz için bunların
çıkması lazım.” şartını koymuşlar. Turan Bey buna karşı
koymuş: “Yüzbin de fazla verseniz ben bunları çıkartmam.
Çıkartırsam, paralarını götürüp
yazlıkta deniz kenarı bir daireye verecekler, esnafa versinler
ki yarın bir çırak kalfa olduğu
ve dükkan açtığı zaman bunların dükkanını kiraya tutsun.”
ifadelerini kullanmış. Biz dürüstçe hareket ediyoruz, Turan
Bey, “Müslüman listenin hepsini vereyim mi?” diyor, ben de
“Ver” diyorum. Nihayet kredi
çıktı. İmar İskan Bakanı’yla
arabanın üzerinde bile imza attığımız kararlar oldu.
Bize bir kredi verdiler. “Şunu
bloke ediyoruz, bunu ipotek
edeceğiz…” derken usandık!
Parayı toplayınca götürüp kredi
borcunu ödedik, “Bizle ilişiğinizi kesin.” diyerek kurtulduk.
Ama yine “Gelin, gezdirin.”
dedik.

“BÜROKRASİDEN
YARDIM GÖRMEDİK”
Açıkçası, Amerika gibi ülkeler-

de böyle yerlerin yapımı teşvik
edilirken, bizde bürokrasi mümkün olduğu kadar mani olmaya
çalıştı. Önce çok uzak dedikleri
yer, sonra şehrin içinde kaldı.
Her defasında planlamada bize
mani olmaya çalıştılar. Yani
bürokrasiden yardım görmedik.
Gidip görüşülen genel müdür,
müsteşar ve diğer bürokratlar
otorite koymak istiyordu.
Fehmi Bey’le sıkıntılarımızı
aktarmak için isim düşünürken,
aklımıza Genelkurmay Başkanı
Kenan Evren geldi. Turan Çiğdem, “Müslüman siz bu işleri
bilirsiniz randevu alın.” dedi.
Bir Fehmi Bey telefon ediyor
bir ben ediyorum, nihayet randevu aldık.
Gittik, girdik içeri. Kenan Evren kim olduğumuzu sordu. Turan Bey makineli tüfek gibi saymaya başladı: “OSTİM harpte,

seferde şu işleri yapacak, şöyle
olacak…” Paşa, “Yahu durun,
ben uçakla geçerken soruyordum ‘burası nere?’ diye OSTİM
miymiş?” dedi. Turan Çiğdem
yine anlatmaya başladı: “OSTİM Paşam. Harpte, bodrumlarda silah imal ederiz. Şu kadar insan çalışacak, şu kadar iş
yeri var…” Evren de “Dur yahu
niye bu kadar hızlı anlatıyorsun? Size 1 saat ayırdım.” karşılığını verdi.
Bana döndü, “Ben seni tanıyorum.” dedi. Ben müşavir olunca Güvenlik Akademisi’nde
3 ay kalmıştım. Akademi’den
Genelkurmay’ı ziyarete geldiğimizde, ziyaretçiler arasında
ben de vardım. Bunu söyleyince hatırladı. Yanından ayrılırken, “Oraya sahip olun. Ne
derdiniz varsa bana anlatacaksınız.” dedi.
Kendisini OSTİM’e davet ettik. Söz verdi ve ihtilalden önce
geldi, gezdirdik. Şantiye binamız küçük bir barakaydı. Onun
önünde, “Bir resminizi çekeyim
paşam.” dedim. Turan Bey yanına yaklaştı, birlikte resimlerini çektim. Giderken de aynı
sözleri tekrarladı: “Derdinizi
bana anlatacaksınız.” İhtilal
yaptı, yine OSTİM’e geldi.
İşler hızlandı mı o zaman?
Evet… Bizi dinlemeyen kimse yok. Rapor veriliyor; problemleri çözmeye çalışıyoruz…
1983’te İstanbul’a gittim. Turan
Bey yine göreve devam ediyor.
Ankara’ya gidip geliyorum, genel kurullarda divan başkanlığı
yapıyorum. OSTİM iyice tanındı. Turgut Özal ziyaret ediyor,
devamlı methediyor. Turan
Bey devamlı gidip geliyor, onlarla görüşüyor. Bu kadar meşhur olunca OSTİM’e ilgi arttı.
Şunu hemen söyleyebilirim ki;

OSTİM’in bu hale gelmesinde
Yönetim Kurulu Başkanlarının
her birinin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin çok çok büyük
hizmetleri ve fedakârlıkları
oldu. Dürüst çalışmak her zaman müspet yönde meyvesini
verir. Halen de güzel ve verimli yolda yürümeye devam
ediyor. Rahmetli dayım Cevat
Dündar’ın burayı kurarken
"Size işyerinin dışında bir de
diş kirası vereceğiz.’’ taahhüdü gerçek oldu. Ortaklar artık
değerlerden diş kiralarını aldılar. Halen de nemalardan faydalanıyorlar. Demek ki dualı
bir kuruluş olmuş.
İşletmeler Bakanlığı'nda Müşavirliğe getirildiğim zaman
bürokratik görevim pasif hale
gelmişti. Bir arkadaşla dışardan sermaye ortağı olarak esnaflık yapmak istedim; sunta
satış yeri açmaya niyetlendim.
Nitekim de açmıştık. Aradan
bir zaman geçince Başkan Turan Çiğdem, OSTİM (O tarihte
ismi OSTİM değildi) Yönetim
Kurulu’nda görev almamı istedi. Düşündüm… Dayımın
kurduğu bir kooperatifte görev
almam ve onun hatırasını yaşatmak benim için iyi olacaktı.
Kabul ettim ve Genel Kurul’da
seçilerek vazife taksiminde de
Murahhas Üye olarak çalışmaya devam ettim. Aynı zamanda
da İşletmeler Bakanlığı’nda
Bakanlık Özel Müşavirliğim
devam ediyordu. Zira Kooperatifte vazife almak kanunen
yasak değildi. O tarihlerde hatırladığım kadarıyla hükümet
değişikliği olmuştu. O zaman
da bana Genel Müdürlük teklifleri geliyordu. Turan Bey bunu
duyunca, “Müslüman sana
yine telefon fazlalaştı bir işaret mi? geldi Genel Müdürlük
falan.” “Nerden biliyorsunuz?”
diye sorardım. “Eee, boşuna
telefon gelmiyor.” derdi. Böyle neşeli günlerimiz geçiyordu.

“MÜTEŞEBBİSLİK
HEYECAN İSTER”
Yeni dönem sanayicilere,
girişimci adaylarına nasıl bir
yol haritası çizersiniz?
OSTİM’in çok güzel bir yol
aldığını, OSTİM’de her şeyin
yapılabileceğini, buradaki çalışan arkadaşlar gösteriyor. Ama
bu işlemleri yaparken bir defa
hedeflerinin çok büyük olması
lazım. Müteşebbis olmak kolay değil, müteşebbislik heyecan ister, bu heyecanın yanında
müspet yönde hırs ister, disiplin
ister. O heyecanla işin başında
mutlak bulunması, araştırma
yapması gerekiyor. Sonra da
finans durumunu çok iyi idare
etmesi lazım. Bütün büyük ve
küçük işletmelerdeki sıkıntı;
paranın kullanılması problemidir. Bir müessesenin, parayı
kullanacak kişiyi iyi seçmesi
lazım. Genellikle bana gelen
problemlerin başında bu durumu sıkça görüyorum. En küçük
esnafından en büyüğüne kadar
önce parayı kullanmasını bilmesi gerekiyor.

DEVLETİN İLK
FAİZSİZ BANKASI:
DESİYAB
1977’de
DESİYAB
(Devlet
Sanayi ve
İşçi Yatırım
Bankası)
kuruldu.
Bu bankanın ana sözleşme
çalışmasını yaptım. DESİYAB,
devletin kurduğu ilk faizsiz
bankadır. Bizi epey uğraştırdı.
Koalisyon devresinde bunun
kabulü çok zor. Biz, karzarar ortaklığıyla çalışacağını
söylüyoruz fakat Adalet
Partisi, “Zarar kelimesini
kaldırın.” diyor. Nihayet,
Bakanlar Kurulu’ndaki
görüşme maratonunun
ardından 2 ay sonra ‘zarar’
ifadesi kalktı ‘kar ortaklığı’
diye bir banka kuruldu. İlk
Genel Müdür Ahmet Cebeci
Bey’dir. Koalisyon değiştikten
sonra da aynı görev bana tevdi
edildi.
1978’deki koalisyon hükümeti,
DESİYAB’ı İşletmeler
Bakanlığı’na bağladı. Bakan
Prof. Dr. Kenan Bulutoğlu’na
ziyarete gittim, “Sayın
Bakanım, hem tanışalım hem
vedalaşalım.” dedim. “O ne
demek?” karşılığını verdi.
Ben de “Sayın Bakanım siz
yeni geldiniz, bir ekibiniz
var, beni daha evvelkiler
getirdi.” dedim, ısrarla birlikte
çalışacağımızı ifade etti.
“Çalışamazsınız Bakanım,
sizi zor durumda bırakırlar.”
dedim. Benimle çalışmak için
4 aydan fazla direndi. Sonra
bir genel müdür tayin ettiler,
biz ona teslim ettik.

Parayı kullanmayı öğrendikten sonra maliyet hesabını yapıyorsa, muvaffak olmaması
mümkün değil. Girişimcilerin
işin başında olmaları ve cevizin
büyüdüğü gibi büyümeleri gerekir. Ceviz içini doldura doldura
büyür. Önce kabuğu büyüyüp
sonra içini doldurmaz. Bunu hiç
akıldan çıkarmasınlar.
Diyaloğu eksik etmesinler. Kredi almıştır esnaf, zanaatkar. Zaman gelir kriz olabilir, ödemesi
gereken taksidi ödeyemeyebilir.
Ödemediği zaman da krediyi
aldığı yerle irtibatını kesmemeli. İrtibatını keserse krediyi verende bir endişe meydana gelir
takibe geçer. Halbuki devamlı
“Ben yaşıyorum, ben buradayım.” imajını verdiği zaman,
krediyi veren müessese yardımcı olur. Görünmediği takdirde
endişe doğar ve takibe geçer.
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Prof. Dr.
Sedat Çelikdoğan

Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan’la
gerçekleştirdiğimiz
“Üretimden Kaçışın Nedenleri
ve Çözüm Önerileri” başlıklı
söyleşilerimizin bu bölümünde
enerji sektörünü ele alıyoruz.
Türk ekonomisinin güçlenmesi
ve dışa bağımlılığının azalması
için enerji alanlarındaki
fırsatlara dikkat çeken
Çelikdoğan, “Önümüzdeki
ihtiyaçları bundan böyle
kendi üretim potansiyelimizi
kullanarak karşılamalıyız.
Böylece enerji sektöründe dış
ticaret açığımız da kalmaz.
Kendimiz üretirsek para
kazanırız.” dedi.

Hocam ülkemizin enerji
sektöründeki durumu nedir?
Türkiye’nin enerji sektörü dışa
bağımlıdır. Bunlardan biri petrol ürünleridir. Ham petrol,
doğalgaz ve LPG’yi ithal ediyoruz. İthalat rakamımız yaklaşık
50-60 milyar dolar. Söz konusu
rakam da neredeyse dış ticaret
açığımıza denk geliyor. Dış ticaret açığımız 100 milyar dolar
idi. Son zamanlarda bu aşağı
doğru çekildi. Nedenlerinden
biri; petrol fiyatlarının düşmesi,
ikincisi; döviz kurlarında ihracatçı lehine olan gelişmelerdir.
Kur politikası bu şekilde yani
‘yüksek kur-düşük faiz’ şeklinde devam edebilirse dış ticaret
açığının kapanacağına inanıyorum.
Petrol ve doğalgaz ithalatında
çözüm için yurtiçi ve yurtdışı
-özellikle yurtiçinin altını çizmek istiyorum- sondajlarla kendi petrollerimizi çıkarmamız
gerekiyor. Nereye kadar derseniz; en azından Türkiye’nin
ihtiyacını karşılayana kadar.
Türkiye, 50-60 milyar dolarlık
petrol tedariğini kendisi yurtiçi
ve yurtdışından yapması halinde dışa bağımlılığımızda en
önemli kalem ortadan kalkar.
Yurtdışı sondaj alanları
nereler olabilir?
Kuzey Irak’ta Erbil ve Musul bölgelerinde bir hedef var.
Musul’da şartlar müsait olursa
yapılabileceğini düşünüyorum.
Hükümetimizin özel sektörle
birlikte bu kararı alıp Erbil’de

ENERJİ SEKTÖRÜNDE DIŞ TİCARET
AÇIĞINI NASIL KAPATIRIZ?
uygulamaya başladığı ve bazı
yerlerde sismik sondajlar yaptığını görüyoruz. Devam etmesinde büyük fayda olduğu kanaatindeyim.
Bununla
yetinilmemeli.
Türkiye’nin İslam dünyası ve
Afrika’daki yeni politikaları dolayısıyla dost ülkelerde sondaj
yapma şansı artabilir. Bu politika, Türkiye’nin dışa bağımlı
olduğu 50-60 milyar dolarlık
enerji ihtiyacını temin edene
kadar sürmelidir.
Özellikle Afrika bölgesindeki
çalışmalar büyük fayda getirir.
Türkiye; Sudan, Somali, Tanzanya ve Nijerya gibi ülkelerde
adımlar atıyor. Buralarda bize
sondaj imkanları verirler. Türk
ekonomisi bunu yapacak mali
güce sahiptir.
Türkiye’nin yapacağı bu hamleye uluslararası petrol şirketleri bütün güçleriyle karşı çıkacaklardır. ABD, İngiltere ve
Hollanda gibi ülkeler, dünyanın
her tarafında petrol sondajı yaptıkları için büyük çapta ihracatçı durumundalar ve dış ticaret

Türkiye’nin artan enerji
ihtiyaçlarının karşılanması için, öncelik sırasına
göre kullanılabilecek
potansiyel:
1. Hidroelektrik Santralleri:
12 bin megawatt’lık
potansiyel var, karşılığı 18
milyar dolar
2. Rüzgar Enerji Santralleri:
130 bin megawatt’lık
potansiyel var, karşılığı
130 milyar dolar
3. Güneş Santralleri: 200 bin
megawatt’lık potansiyel
var, karşılığı 200 milyar
dolar (Tuz Gölü kadar
alanda kurulursa)
4. Jeotermal ve Biyogaz
Santralleri: 30 bin
megawatt‘lık potansiyel
var, karşılığı 20 milyar
dolar

açıkları olmuyor. Ülkemizin de
ihracatçı durumuna gelecek politikaları geliştirmeye ihtiyacı
var. Bu bir siyasi karardır. Türkiye öteden beri bir çok sıkıntıyla uğraştığı için bu noktalara
gelemedi.
Petrolden sonraki ikinci başlık
ise boru hatlarıdır. Boru hatları, Türkiye için önemli bir
coğrafi imkan, potansiyel ve
avantajdır. Doğalgazın ve petrollerin özellikle Orta Asya ve
Orta Doğu’dan Avrupa’ya nakli
durumunda coğrafyamız çok
büyük avantaj sağlıyor. Bunun
için petrol boru hatları kuruldu,
aldığımız geçiş ücretleri var.
Çok büyük rakamlar değil ama
uzun vadede bir gelir kaynağı.
Ayrıca ihtiyacımız olan petrolleri de tankerlerle taşımadan buraya getirmiş oluyoruz.
Doğalgazda sıkıntımız var;
Rusya’ya bağlıyız. Hükümetimizin alternatifleri aradığını
biliyoruz. TANAP Projesi bu
anlamda çok önemli bir gelişmedir. Dış ticaret açığımızı
azaltıcı bir etken. Türkiye bu-

rada bir ortaklık payı olarak
taşıma ücreti alıyor, ikincisi
coğrafya olarak geçiş ücreti alır.
Stratejik olarak bu tip projeler
çoğalmalıdır. Stratejik değerimiz artmaktadır.
Doğalgaz ve petrolü enerjiye
çevirecek üretim tesisleriyle
ilgili neler söylemek
istersiniz?
Tesisleri şöyle sıralayalım:
>>Termik santraller: En çok
kullandığımız doğalgaz santrali.
Ayrıca ağır yakıtlı, kömürlü, jeotermal ve biyogaz santrallerini
sayabiliriz. Bunlarda toplam
kurulu gücümüz 70 bin megawatt.
>> Yenilenebilir enerji kaynaklı santraller: Hidroelektrik santraller (barajlı ve akarsulu), rüzgar enerji santralleri
(MİLRES’le güzel bir başlangıç
yaptık) güneş enerji santralleri.

Bunları yaparken bugüne kadar
termik santraller için 32 milyar
dolar, yenilenebilir enerji santralleri için 40 milyar dolar, toplam 72 milyar dolar harcamışız
Enerji tesislerimizin
Türkiye’de üretilebilmesi
için çözümler:
1. Tasarıma dayalı üretim
yaparak (Ar-Ge, ÜrGe) üretimi Türkiye’de
gerçekleştirmek. Kendi
milli markalarımızı
çıkarmak.
2. Türkiye pazarını akıllıca
kullanarak yabancıların
yerli malı olarak
üretimlerini Türkiye’de
gerçekleştirmelerini
sağlamak. Çin
Hükümeti’nin uyguladığı
gibi.
3. Minimum yüze 30 yerli
katkı payı şartı (offset)
ile ihale yaparak kısmen
Türkiye’de üretimi
gerçekleştirmek.

ve tamamını anahtar teslim ithal etmişiz. Bugünkü değerle
100 milyar doların üstünde bir
meblağ. Baktığımızda bu harcamaların içinde yerli katkı adına
hiçbir şey yok. Sadece santrallerin betonarme, basit çelik konstrüksiyon işleri burada yapılmış
olabilir.
Hükümetler bu konuya hiç eğilmediler. Necmettin Erbakan
zamanında farkına varıldı ve
TEMSAN kuruldu. Enerji sektörünün üreticisi olsun denildi.
Kabiliyet de kazandı, ancak
Erbakan sonrası gelenler bunu
benimsemedi.
Biz TEMSAN, TÜMOSAN,
TESTAŞ için atılım yaparken
Güney Kore de aynı dönemde
LG, Hyundai, Samsung gibi şirketleri kurdu ve sürdürdü, biz
devam ettiremedik.
70’lerdeki Güneş Motel çelmesi
sanayileşme hamlesine büyük

darbe vurdu. Türk siyaseti bu
oyunu algılayamadı. “TEMSAN yapamadı!” deniliyor, sen
yapmasını istemedin ki… Bu
sektöre, devlet destekleri sürmüş olsaydı kesinlikle başarılırdı.
“DIŞARIDAN ALIMDA
İSTİHDAMI DA ONLARA
VERİYORUZ”
Türkiye’nin enerji ihtiyacı yıllık yüzde 8 civarında artarak
devam ediyor. Sanayileşmeyi
hızlandırabilir, üretimi artırabilirsek enerji ihtiyacımız daha da
fazla artacak. Keşke üretimimizi artsa da enerji ihtiyacımızla
onu karşılayabilsek. Bu, ülkemizin gücünün ve ihracat potansiyelinin artması anlamına gelir.
Enerji sektöründe ihtiyaçlar arttığı için yeni yatırımlara gerek
ihtiyaç duyuluyor. Ülkemizin
bütün potansiyelini kullanarak,
termik ve yenilenebilir enerji
santrallerinin kurulması gerekiyor. Bu potansiyellere karşılık
hükümetlere bunun politikasını
oluşturmak düşüyor. Oluşturulmazsa bu paralar tekrar dışarı
çıkacak. Türkiye dışarıdan her
alımında istihdamı da o ülkelere
vermiş oluyor. Kendi iş sahalarımızı yabancılara kaptırıyoruz.
Dış ticaret açığı veriyoruz.
Bu bakımdan buralarda öncelikle kararlılık ve kendi teknolojilerimizin ortaya çıkması
gerekiyor. Bunun için; Ar-Ge
yaparak ürün geliştirilmeli. Geliştiremiyorsanız teknoloji satın
alınmalı. O da olmuyorsa kendi
pazarının karşılığında “gel burada yap!” denilmelidir. Çare
üretimde aranmalıdır. Bunlar
parasal manipülasyonlarla, inşaat sektörüyle başarılamaz.
Gelişim nasıl sağlanır?
TEMSAN’ı güçlendirmeliyiz.
Kamudan çıkıp biraz özel uygulama sahasına girmesi lazım.
Şirket, tasarımdan üretimine kadar başarılı bir modele dönüştürülmelidir. Rüzgar konusunda
da kendi teknolojimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bunun da
üretimini kimlerle yapacağız,
belirlenmesi lazım. Danimarka
bu noktada çok başarılı bir örnektir.
Güneş enerjisinde şu anda işin
başındayız, paneller kuruluyor.
Ancak panel hücreleri dışarıdan geliyor. Panellerde yüzde 45 ithalata bağımlıyız. Biz
bu konuda proje yaptık Güneş
Enerjisiyle Sulama adı altında.
Çalışmayı dört ayrı bakanlığın
bürokratlarına sunduk. Bakanlıklar arası koordinasyon için
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önerilerimiz oldu. Beğenildi
ama cevap gelmedi. Diğer
yandan hücreden başlamak
üzere Ar-Ge yatırımları yapılmalı.
Termik santraller noktasında da durum şu: 1200 kaloriden 4500 kaloriye kadar
kömürlerimiz var. Bunlara
da öncelik vermemiz gerekiyor. Bu bakımdan da termik ve kömürlü santraller
de yine Ar-Ge ihtiyacı hasıl
oluyor.
Devletin programında var;
2021’e kadar 95 milyar
dolarlık enerji yatırımı yapılacak. En az yüzde 51
yerli katkı (offset) olursa
Türkiye’ye kalacak miktar
48 milyar dolardır.
Diyelim ki Hükümetimiz
bütün sektörlerde Ar-Ge ve
firmalarla ilgili düzenlemeleri yapma kararı aldı. Yine
de 5-6 senelik başarı süresine ihtiyaç var. O sürede de
kendi ürünlerimiz çıkana
kadar en az yüzde 51 offset
yapalım. 1997’de THY’nin
aldığı 54 uçak için yüzde 52
offset uygulandı ve halen bu
devam ediyor. Uçak firmaları yerli katkıdan, iş kalitesinden memnun kaldılar ve
işbirliğini devam ettiriyorlar. OSSA Kümelenmesi de
buradan doğdu.
Özetle; önümüzdeki ihtiyaçları bundan böyle kendi
üretim potansiyelimizi kullanarak karşılamalıyız. Böylece enerji sektöründe dış
ticaret açığımız da kalmaz.
Kendimiz üretirsek para kazanırız.
Enerji üreten tesislerde bakım onarım da önemli… Bu
alanda da çok büyük kaynak
harcıyoruz ülke olarak. Yukarıda saydığımız tesislerde
zamanla bozulan, aşınan
parçalar çıkıyor. Garanti
kapsamının
dışındakileri
söylüyorum. Yerli sanayimizi önemli bir bölümünü
yapabiliyor. Fakat enerji
santraline gidip yerli parçayı kullanalım dediğimizde,
bürokratlar buna yanaşmıyor. Çünkü yerli ürün takılıp
çalışmazsa, santral duruyor.
Bu da sisteme zarar veriyor.
Bürokrat da haklı. Yerli sanayi ürünlerinin gerekli sertifikasyon şartlarını yerine
getirmek şartıyla kullanılabilmesi için siyasetin karar alması gerekiyor. Karar
alınmazsa “Orijinalini almadın, sistem de durdu, zarar verdin.” diye bürokrata
dava açabiliyorlar. Bürokrat
bu kadar yükü taşıyamaz.
Yerli üreticiye her türlü desteği, bilgiyi vereceksiniz.
Test ve sertifikasyon isteyeceksiniz.

“OSTİM, sanayici yetiştiren bir kuluçka merkezidir”
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 2014 Yılı Olağan Mali Genel
Kurulu, OSTİM Yönetim Binası'nda gerçekleştirildi. 2014 yılı
gelir gider tabloları ile bilançonun görüşüldüğü toplantıda 2015
hedefleri de paylaşıldı. Genel Kurul'da OSTİM bölgesindeki
kooperatifleri temsilen toplam 24 delege yer aldı.

STİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın,
Genel Kurul’un açılışında
yaptığı konuşmada; OSTİM’in
köklü geçmişiyle, Ankara'nın
sanayileşmesinin önemli bir
başlangıç noktası olduğunu
bildirdi. Kurucu Başkan merhum Cevat Dündar’ın Ankara
için değerli bir isim olduğuna
işaret eden Aydın, “Kırşehirli
olması, Ahilik, esnaf kültürü
alması nedeniyle, işbirliğigüçbirliği kavramına inanmış
birisi. Merhum ve arkadaşları
büyük bir çaba sarf ederek burayı oluşturmuşlar.” dedi.

O

80’li yıllardan itibaren bölgenin hızla toparlandığını,
küçük işletmelerden oluşan

sanayi bölgesine dönüştüğünü dile getiren Aydın şöyle
devam etti: “Burada atılan
adımların bereketini gördükçe, bu kuruluşun ne kadar
anlamlı olduğunu daha iyi
fark ediyorum. Burası, Ankara ve Türkiye sanayisi için
çok önemli. Ankara’nın en
büyük sanayicilerine bakın;
birçoğu OSTİM'den çıkmışlar, Ankara’nın sanayisine ve
Türkiye’nin ihracatına mühür
vurmuşlar. OSTİM, sadece
insanların dükkanından ibaret
bir şey değil, sanayici yetiştiren bir kuluçka merkezi.”

Tedarik merkezi olarak da
önemli
OSTİM’in entelektüel serma-

yesinin gücüne de vurgu yapan
Orhan Aydın, “OSTİM bereketli, verimli; birçok firmamızı buradan büyütüp göndermiş
olmamıza rağmen, burada kalmaya devam ediyorlar. Burası bu firmalar açısından aynı
zamanda sanayi ve fabrika
özelliğini kısmen, büyüklükleri taşımasa da tedarik merkezi olarak önemini artırarak
devam ettiriyor. Burayı yeni
düşüncelerle iyileştirerek, güzelleştirerek ve firmalarımızın
hizmetini daha kaliteli mekanlara dönüştürerek OSTİM’in
kıymetini bilmemiz lazım.
OSTİM’li olmak, OSTİM’in
geleceğine dair söz söylemek
çok değerli. Üreticilere bir şey
katabilmek hepimiz için çok
anlamlı.” diye konuştu.

Aydın’ın konuşmasının ardın
Divan Heyeti Sıtkı Öztuna’nın
Başkanlığında teşkil edildi. Daha sonra OSTİM OSB
Bölge Müdürü Adem Arıcı
tarafından 2014 faaliyetleri ile
2015 Çalışma Programı paylaşıldı.
Toplantıda; bilanço, envanter
ve diğer hesaplar müzakere
edilerek onandı. Yönetim ve
Denetim Kurulu ibra edildi. Ayrıca; OSB Uygulama
Yönetmeliği’nin 35. Maddesine istinaden 17.07.2014 tarihinde kesinleşerek uygulamaya başlanılan OSTİM OSB
Revizyon İmar Planı kapsamında; mevcut ve yeni yapılacak yapılara ilişkin uygulama
prensipleri belirlenerek kabul
edildi.

“G20 Başkanlığı
meyvelerini veriyor”
duğunu kaydetti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dönem başkanlığını Türkiye'nin yaptığı G-20
Zirvesi’nde, KOBİ'lerin sorunlarının görüşülmesinin önemine işaret etti.
Palandöken, “Ülkemizin G-20
Başkanlığını devralması meyvelerini veriyor. Dünya Ticaret
Odası'ndan Dünya KOBİ Forumu kurması talep edilerek,
dünyada ilk defa KOBİ'lerin
sorunlarını görüşecek bu kadar
büyük bir birlik kurulmasını
çok olumlu karşılıyoruz.” dedi.
TESK Başkanı, gelişmiş ülkelerin oluşturduğu G-20 platformunda sadece bu 20 ülkenin dertlerinin dışında diğer
ülkelerin sorunlarının da dile
getirildiği bir platforma dönüşmesinin memnuniyet verici ol-

Gelişmekte olan ülkeler ile az
gelişmiş ülkelerde ekonominin
en önemli parçasının KOBİ'ler
olduğunun altını çizen Bendevi Palandöken, “Küçük işletmelerde kadın girişimci sayısı
en fazla üyeye sahip esnaf ve
sanatkarlardır. İş sahibi olmak
isteyen 10 bin kadına eğitim
verilmiştir. 2015 yılında kadın
üye sayımız 214 bini geçmiştir.
İstihdamda, ihracatta, üretimde
kayda değer artış sağlanabilmesi için teşvikler büyüklere
değil küçüklere verilmelidir.”
açıklamasını yaptı.

“KOBİ’ler faizsiz krediyle
desteklenmeli”
KOBİ'lerin yüzde 95'inin
mikro işletme yani esnaf ve
sanatkâr olduğunu ifade eden
Palandöken KOBİ’lere kredi
desteği istedi. İstihdam stratejisi, ihracat politikaları belirlenirken, esnaf ve sanatkar ile
KOBİ'lerin göz ardı edildiği
takdirde bir sonuç alınamayacağını kaydederek, “İhracatta
yüzde 59,2, istihdamda yüzde
75,8, toplam ciroda yüzde 63,3
payı olan KOBİ'lerin sıfır faizli
kredilerle desteklenmesi gerekir.” talebinnde bulundu.

Sanayi üretimi düştü
Mevsim ve takvim etkisinden
arındırılmış sanayi üretimi
bir önceki aya göre yüzde 1,4,
takvim etkisinden arındırılmış
sanayi üretimi bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 2,2
azaldı.
ürkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) Ocak 2015 dönemine ait sanayi üretim rakamlarına
göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi
bir önceki aya göre yüzde 1,4
azaldı. 2015 yılı Ocak ayında
bir önceki aya göre madencilik
ve taşocakçılığı sektörü endeksi
yüzde 7,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 azalırken
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 arttı.

T

Takvim etkisinden arındırılmış
sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2
azaldı. Sanayinin alt sektörleri
incelendiğinde, 2015 yılı Ocak
ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde
11,5 ve imalat sanayi sektörü

endeksi yüzde 2,4 azalırken,
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, 2015 yılı Ocak ayında
bir önceki aya göre en yüksek
düşüş yüzde 5,0 ile dayanıklı
tüketim malı imalatında gerçekleşti. İmalat sanayi alt sektörleri
incelendiğinde, 2015 yılı Ocak
ayında bir önceki aya göre en
yüksek düşüş yüzde 11,6 ile bilgisayarların, elektronik ve optik
ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu düşüşü, yüzde 9,0 ile
elektrikli teçhizat imalatı, yüzde
8,2 ile ağaç, ağaç ürünleri ve
mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) takip etti.
İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2015 yılı Ocak
ayında bir önceki aya göre en
yüksek artış yüzde 78,7 ile diğer ulaşım araçları imalatında
gerçekleşti. Bu artışı, yüzde
17,2 ile kok kömürü ve rafine
edilmiş petrol ürünleri imalatı
ve yüzde 5,4 ile deri ve ilgili
ürünlerin imalatı izledi.
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ORTA GELİR EŞİĞİ GÜÇLÜ KOBİLERLE AŞILIR
11. KOBİ Zirvesi bu yıl
“KOBİ’lerin Orta Gelir
Tuzağı’ndan Kurtulma
Stratejileri” ana temasıyla
toplandı. Zirve, Türkiye Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmeler,
Serbest Meslek Mensupları ve
Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV),
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) ve Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) işbirliği ile İş Bankası
ana sponsorluğunda 12- 13
Mart 2015 tarihleri arasında
İstanbul’da gerçekleştirildi.
OSTİM’in de temsil edildiği
zirvede; üretimin, ticaretin
ve hizmetin tüm alanlarında
KOBİ’lerin yaşadığı sorunlara
çözüm bulunması, Türkiye’nin
büyümesinde ve kalkınmasında
kalıcı başarıyı yakalamak
için KOBİ’lere sürdürülebilir
rekabet gücü kazandıracak yol
haritasının çizilmesi hedeflendi.

Z

irvenin açılış konuşmasını
yapan TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez, Orta
Gelir’den kurtulma konusunun
mikro ölçekten en büyük ölçeğe
kadar, ekonominin bütün aktörlerini ilgilendirdiğini bildirdi.
Düşük tasarruf oranı, düşen özel
sermaye yatırımları, imalat sanayisindeki yavaşlama ve emek piyasasının kırılganlığının en başta
KOBİ’leri olumsuz etkilediğini
dile getiren Sönmez, “Çünkü
KOBİ’lerin direnci zayıf. Bu
alanlara yönelik reform ve uygulamalarda önceliğin KOBİ’lere verilmesini istiyoruz. Mantık
öyle söylüyor ki; KOBİ’ler kendini Orta Gelir Tuzağı’ndan kurtarabilirse, Türkiye de kurtarmış
olur.” dedi.

“Üretim ekonomisi öne çıkıyor”
Gelişmekte olan ülkelerin, belli
bir gelir seviyesine yükseldikten
sonra ekonomilerini daha fazla
ilerletmekte zorluk çektiğini vurgulayan TOSYÖV Başkanı, “Diğer bir deyişle, büyük ekonomilerin seviyesine yükselebilmek
için gerekli olan ekonomik sıçramayı gerçekleştiremez ve tuzağa
düşerler.” uyarısını yaptı. Yalçın
Sönmez, Türkiye’nin dönüşüm
gündeminin başlıklarını ise şöyle
sıraladı: 1. Güçlü bir beşeri sermayeye ihtiyacı, 2. Kalkınmanın
temeli; üretim, 3. Üretimde KOBİ’lerin rolü, 4. Yüksek teknolojili sektörlere itibar, 5. KOBİ’ler
ve ileri teknoloji, 6. Kırsal kalkınmanın önemi
Yapısal Dönüşüm Programı ile
üretim ekonomisinin yeniden
öne çıktığını savunan Sönmez,
sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Girişimciyi hayatın
merkezine koymalıyız”

“İçinde olduğumuz kısır döngüyü kırmanın başka yolu da yok
zaten. Kalkınma politikalarımız
kapsamında; imalat sanayisinin
gelişimini hızlandırabilir, ileri
teknolojili üretimin oranını artırabilir, ihracatta gerekli olan ivmeyi yakalayabilir, gelişmenin
temel dinamiği olan KOBİ’leri,
Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve
markalaşmaya yönlendirebilir ve
bu faaliyetlere etkin destek sağlarsak, Orta Gelir’e takılmadan
yola devam edebilir, 2023 hedeflerimizin birçoğuna ulaşabiliriz.”

“İhracatçı KOBİ’lere
ihtiyaç var”
KOSGEB Başkanı Recep Biçer,
KOBİ’leri işbirliğine teşvik ettiklerini ve küçük işletmelerin
ancak bir olarak iri ve diri olacağını söyledi. Biçer, İşbirliğiGüçbirliği Destek Programı’yla
KOBİ’leri büyümeye zorladıklarını bu sayede rekabet güçlerini artırabileceklerini anlattı.
KOBİ’lerin Türkiye’nin cari
açığını finanse etmekte önemli
rol oynadığını, KOBİ’lerin ekonomiye olan olumlu katkısında
KOSGEB desteklerinin de rolü
olduğunu söyleyen Başkan Biçer, 81 ilde teşkilatlanarak tüm

yurtta KOBİ’lere destek olmaya
çalıştıklarını açıkladı.
KOSGEB Başkanı, “Büyürken
cari açığı dengede tutmak zorundayız. İmalata önem veren
KOBİ’lere ihtiyacımız var. Ürettiği ürünü ihraç eden KOBİ’ler
yaratmak önemlidir. KOBİ’lerin
büyük bir çoğunluğu henüz ihracatla tanışmamıştır. Bunun için
ihracata ilk adım gerçekleştiren
KOBİ’lere ‘lojistik destek’ adı
altında yeni desteği çok kısa sürede devreye alacağız.” dedi.
Recep Biçer, ülke olarak ‘Orta
Gelir Tuzağı’ndan kurtulmak
için KOBİ’leri büyütmek gerektiğine vurguladı: “İthalata daha
az bağımlı olan, aynı zamanda
imalat ve ihracata da önem veren KOBİ’lere ihtiyacımız bulunmaktadır. KOBİ’lerin orta
teknoloji kapanından kurtulması
için, ürettikleri ürünleri ihraç
etmelerini, bu sayede cari açık
vermeden büyüyerek orta gelir
tuzağından kurtulmayı temenni
ediyoruz.”

“ABD’de 28 milyon KOBİ var”
ABD Ankara Büyükelçisi John
Bass, ABD’de küçük ve orta
ölçekli işletmelerin ekonominin omurgasını oluşturduğunu

“SANAYİ POLİTİKAMIZ OLMALI”

O

STİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, sunumunu, “Orta gelir tuzağına niçin
düştük? Ve neden bu tuzağın
içerisindeyiz?” sorularıyla başlattı. Türkiye’nin kendi üretimini
yapacak bir sanayi politikası
olması gerektiğini söyleyen
Aydın, üretim yapmadan sadece
turizm ile kalkınmanın mümkün
olmadığının altını çizdi. Sanayileşme sürecinde seferberlik ilan
edilmesi görüşünü aktaran Orhan
Aydın, “Ben 1975’te o heyecanı
yaşayanlardan bir tanesiyim.
Dikkat ederseniz Güney Kore’de
de aynı yıllarda Samsung,
Hyundai, LG kuruldu. 1975’den
bahsediyorum. Türkiye’de tabi
siyasi istikrarsızlıklar, savrulmalar
oldu; sonuçta onların bir kısmına
hayal denildi, bir kısmına siyasi
yönüyle bakıldı. Her şeye rağmen
Konya’da ki TÜMOSAN, Türk

Traktör, Kayseri’de takım tezgahları üreten TAKSAN hayata
geçti. Polatlı’da iş makineleri
vardı, hurda fiyatına satıldı. Ve
o tarihten itibaren de halen,
“Türkiye orta gelir tuzağına niye
düştü?” konusunu bu yüzden
konuşuyoruz.” dedi.
OSTİM olarak yürüttükleri
kümelenme projeleri ve başarılı
örneklerinden de bahseden Aydın
şunları kaydetti: “Halen daha
basit ihtiyaçlarımızı üretemiyoruz.
Rüzgar veya güneş tribünü, kendi
raylı sistemlerimizi üretemiyoruz. Bunları üretmek için buluş
yapmamıza gerek yok. Bunları
üretmeden orta gelir tuzağından
kurtulamayız. Otomotiv yan
sanayi veya tekstil ile bu çıkışı
sağlayamayız. Çünkü bu alanlarda katma değer yok. Biz ülke
olarak işbirliğini ve emeğimizi
satıyoruz.”

ve ülkesinde 28 milyon KOBİ
bulunduğunu bildirdi. ABD’li
diplomat, KOBİ’lerin, toplam işletmelerin yüzde 99’unu oluşturduğunu, KOBİ’lerin ABD’deki
ihracatçıların yüzde 98’inin temsil ettiklerini ve istihdamın yüzde
85’inin KOBİ’ler tarafından sağlandığına dikkat çekti.

“Normalleşmeyi KOBİ’ye
borçluyuz”
Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, KOBİ’lerin tüm
dünyada ekonomiler için önemli
olduğunu söyledi. Türkiye’nin
410 milyar liralık mal ticaretinin
yüzde 45’ini KOBİ’lerin gerçekleştirdiğini anlatan Yıldırım, KOBİ’lerin yaklaşık 190 milyar dolar dış ticaret gerçekleştirdiğini
hatırlattı. Ekonominin dinamizmi, sağlığı ve makro ekonomideki başarılarda KOBİ’lerin önemli
olduğuna işaret eden Yıldırım,
pek çok krizi hızlı şekilde aşmayı ve normalleşmeyi KOBİ’lere
borçlu olduklarını ifade etti.

“Ekonomi büyümedikçe
şirketler de büyümez”
Açılış gününün 2. oturumu “Finansal Çözüm Araçları” başlığında gerçekleşti. Oturum konuşmacılarından Kredi Garanti
Fonu Genel Müdürü Hikmet
Kurnaz, orta gelir tuzağına atıfta
bulunarak “Kredi genişlemesi ile
KOBİ’lerin orta gelir tuzağını aşması sağlanabilir mi?” sorusunu
yöneltti. Dünyanın ilk 100 büyük
ekonomisinin 51’nin şirketlere
ait olduğunu aktaran Kurnaz, şirket cirolarının toplamının ülkelerin GSMH’dan yüksek olduğunu
hatırlattı. Ekonomi büyümedikçe
şirketlerin de büyüyemeyeceğini aktaran Kurnaz, şu görüşlere
yer verdi: “Küresel ekonomi her
tıkandığında icatlar ve buluşlar
kurtuluş olmuş. İnovatif yaklaşım, icat ve buluşlar olmadığı
zaman orta gelir tuzağı kaçınılmazdır. Orta gelir tuzağında şu
an KOBİ’lerde mevcut yapımızı
korumaya çalışıyoruz.” Kurnaz
ayrıca imalatçı KOBİ'lere yönelik kefalet limitini 2.5 milyon
TL"ye yükseltildiği bilgisini paylaştı.

“Devlet üreticiyi desteklemeli”
Günün son oturumunda “Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ar-Ge,
İnovasyon” konusu masaya yatırıldı. Anadolu OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi
Tuncay, “Devlet kendi üreticisini
desteklemeli ve kendi üniversi-

Zirvenin “2023 Vizyonu
Bağlamında Fırsat ve Tehditler”
başlıklı oturumunda konuşan
Ankara Sanayi Odası (ASO)
Başkanı Nurettin Özdebir,
Türkiye’de sorunu doğru tespit
etmek gerektiğini belirterek,
cazibe merkezi olma özelliğinin
son dönemlerde kaybedildiğini
kaydetti. Aradan geçen süre
içinde bir büyüme hikayesi yazılmadığını ifade eden Özdebir,
şu bilgileri verdi: “AB’ye gireceğiz diye reformlar yapıyorduk.
Yabancı sermaye çekiyorduk.
Şimdi ise yabancı sermaye
çekemiyoruz. Özel sektörü
teşvik edemiyoruz. Bu büyüme
hikayesini yeniden canlandırmamız gerekiyor. Bunun için
zihniyet değişimi olmalı.”
2000’li yılların öncesinde her
şeyin devlet için var olduğunu
hatırlatan Özdebir, “Devletim
varsa ben varım denilirdi. Hepimizin amacı o devleti yüceltmekti. 2000’den sonra devlet
asli görevine dönecek, kendi
vatandaşıyla rekabet etmeyecek
denildi. O zaman girişimciyi
hayatın merkezine koymamız
lazım. Bu girişimcinin iş yapmasını sağlamak ve para kazanmasını sağlamız gerekiyordu.
Bunun için öncelikle Türkiye’deki tüm kurumların kurgusunun
yeniden yapılması gerekiyor.
Anayasa dahil ve bu kurguda
işletme hayatın merkezinde
olmalı. ABD bugün 16 trilyon
dolarlık büyüme sağlayan bir
ekonomi ile değil firmalarıyla
güçlü. Bizim de iddialı olmamız
için dünya ölçeğinde firmalar
çıkarmalıyız.” dedi.
te-sanayicisi arasında işbirliğini
sağlamalı.” dedi. Tuncay, devletin varını yoğunu üretime dayalı
politikalara döndürmesi gerektiğini ileri sürdü.

“Hayalleriniz yoksa
başaramazsınız”
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek, dünyadaki
değişimin ana unsurunun bilim,
teknoloji ve insan olduğunu hatırlatarak, “Bunlar varsa siz değişimi yakalamışsınızdır. İnsan
olarak hayalleriniz yoksa başaramazsınız” dedi. Üniversite ile sanayinin ortak yanları olmadığını
ifade eden Yüksek, önceliğin gelir getirecek noktalar olması gerektiğini savunarak, “Türkiye’de
180’e yakın Ar-Ge merkezi var.
Bunlarda çalışan doktoralı eleman sayısı 180 tane değil. Doğru
paydaşlar ve doğru projeler olmalı.” dedi.
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“OSTİM BİZİM KOBİ LABORATUVARIMIZ”

O

25 yıllık kamu deneyimiyle 28 Ocak 2015’te Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı’na (KOSGEB) atanan Recep Biçer, Yeni Türkiye’nin inşasında KOBİ’lerin
üretim gücünün belirleyici olduğu görüşünde. “Bu misyonla göreve sahadan başlıyoruz.” diyen
Recep Biçer
Başkan Recep Biçer, OSTİM’in sadece Ankara değil tüm Türkiye’de yerli ve milli üretim konusunda
STİM Gazetesi’ne ku- önemli lobi faaliyetlerini gerçekleştirdiğini kaydetti. Bu bağlamda OSTİM Yönetiminin çabalarını
rumsal desteklerle il- yakından takip ettiğini söyleyen Biçer, “OSTİM bizim KOBİ laboratuvarımız.” dedi.

gili bilgiler veren ve
KOBİ’lere ilişkin görüşlerini
aktaran Recep Biçer, “Göreve
geldiğimizde Türkiye’deki işletmelerin %99’unu oluşturan
KOBİ’lerin önemini biliyorduk.
OSTİM’e bakarak da üretimdeki güçlerini gördük.” diye konuştu.

Yerli ve milli üretimin lobisi
OSTİM’in sadece Ankara değil tüm Türkiye’de yerli ve
milli üretim konusunda önemli
lobi faaliyetlerini gerçekleştirdiğini, bu bağlamda OSTİM
Yönetimi’nin çabalarını yakından takip ettiğini söyledi. Biçer,
özellikle kümelenme konusunda OSTİM’in öncü rolüne vurgu yaparak KOSGEB’in “İşbirliği-Güçbirliği” desteklerinin
de kümelenmeye büyük katkı
sağlayacağını belirtti.
OSTİM’in, üretim dinamizmi
ve sanayi tecrübesiyle KOSGEB için her an yanı başında
bulunan bir laboratuvar özelliği
taşıdığını bildiren Recep Biçer,
tüm destek programlarını sahanın ihtiyaçlarına göre ve kolay
erişilebilir biçimde yapıldığını
söyledi.
1967 yılında Ankara’da
doğdu. 1989 yılında Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nden mezun oldu.
1996-1998 yılları arasında
Northeastern University’de
(Boston-ABD) “İktisat Politikası
ve Planlama” dalında lisansüstü öğrenim gördü. Celal
Bayar Üniversitesi İktisat Ana
Bilim Dalı’nda, tez aşamasında
doktora çalışmasına devam
etmektedir. 1990 yılında başladığı kamu kariyerinde önemli
çalışmalara imza atan Recep
Biçer, son olarak Milli Piyango
İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü olarak görev
yapıyordu.

KOBİ’ler ekonominin ana
aktörleri
Türkiye’deki işletmelerin dağılımına ilişkin istatistikleri
paylaşan Recep Biçer şu bilgileri verdi: “KOBİ’lerin oranı
%99'un üzerindedir. KOBİ’ler
ayrıca ekonomimizde, toplam
istihdamın %76’sını, toplam
katma değerin %55’ini, toplam
cironun %64’ünü gerçekleştirirken, toplam yatırımların ise
%54’ünü gerçekleştirmektedir.
KOBİ’lerin toplam ihracattaki
payı ise %60’dır.”
Recep Biçer Nasıl bir Sanayileşme? sorusunun yanıtını 3Y
başlığı altında verdi. Başkan
Biçer, 3Y’nin temel felsefesini
“Sanayisiyle dünya ihracatından daha fazla pay alan, özgün
tasarımlı, yüksek katma değerli
ürünleri çoğaltmak ve çevreye
duyarlı bir sanayi anlayışına geçişi hızlandırmaktır.” şeklinde
özetledi.
Biçer, şunları kaydetti: “Biz
bunu 3Y (Yerli, Yenilikçi ve
Yeşil) üretim şeklinde formüle
ediyoruz. Yerli, Yenilikçi ve
Yeşil üretimi artırmak ve üretirken de kalkınmada sürdürülebilirliği sağlamak istiyoruz.
Hedefimiz, bugün %4’ler düzeyinde olan yüksek teknolojili
ürünlerin ihracatımız içindeki
payını AB ülkelerinde olduğu
gibi en az %15’ler seviyesine
çıkarmaktır.

“Başarı hikayeleri
oluşmaya başladı”
KOSGEB Destekleri hakkında
da açıklamalarda bulunan Recep Biçer, programların ilk aşamasının girişimcilik eğitimleri
olduğunu söyledi. Biçer şöyle
konuştu: “Bu eğitim programlarının içeriğini KOSGEB belirliyor ve bugünkü örneğimizde
olduğu gibi belediyeler veya
sivil toplum kuruluşları eğitim
programlarını düzenliyor. Son
3 yıl içinde girişimcilik eğitimlerinden yararlananların sayısı
125 bine ulaşmış durumdadır.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve Bölge Müdürü Adem Arıcı,
Recep Biçer’i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

KOSGEB bu dönemde işletmelere, girişimcilere, KOBİ’lere
yönelik projeleri olan meslek
kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara, geri ödemeli ve geri
ödemesiz olmak üzere; Genel
Destek Programı, KOBİ Proje
Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı, Ar-Ge,
İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı
ve Gelişen İşletmeler Piyasası
KOBİ Destek Programı başlıkları altında destekler sağlamaktadır.

> KOSGEB veri tabanına kayıtlı
778 bin 905 işletme var.
> 2010’dan bugüne 70 bine
yakın işletmeye 1.2 milyardan
fazla destek sağlandı.
> 17 bin kişi KOSGEB
destekleriyle girişimci oldu;
271 bin lira destek verildi.
> 2500 işletmeye Ar-Ge
desteği verildi.
> 182 işletme KOSGEB
destekleriyle işbirliği yaptı.
KOSGEB’in bu destek programları dışında, işletmelerin;
üretim, kalite ve standartlarını
artırmaları, finansman sorunlarının çözümü, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde
rekabet edebilmelerini teminen;
KOSGEB KOBİ Kredi Faiz
Desteği Yönetmeliği çerçevesinde “Kredi Faiz Destek Programları” bulunmaktadır.”
Bu girişimcilik destekleri sayesinde gerçekten de çok güzel
başarı hikâyeleri de yaşanmaktadır. Mesela Osmaniye’nin
Kadirli ilçesinde yaşayan 68
yaşındaki Sultan Daniş, KOSGEB desteğinden yararlanarak
bir süt işleme tesisi kurmuş.
Sultan ablamızın söylediği çok
güzel bir söz var var: Bu destek
olmasaydı, ben evimde bir köşeye çekilmiş, ölümü bekliyor
olacaktım. İşte böyle hikâyeleri,
böyle cümleleri duydukça, bizim de çalışma azmimiz artıyor.

Girişimcilik üniversite
müfredatına girdi
Girişimciliğin artık akademik
düzeyde ele alındığını bilgisini
veren Recep Biçer, “2013 yılında 83 üniversitede girişimcilik
dersleri müfredata alınarak ders
olarak okutulmuş, bu dersleri
başarı ile geçen adaylara “Girişimcilik Sertifikası” verilmiştir.
Üniversitelerde “Girişimcilik”
dersinin müfredata konularak
okutulması KOSGEB için son
derece önemlidir. “ dedi.
“KOBİ’ler için yeni pazar oluşturmak, rekabet yaratmak için,
Ar-Ge ve inovasyonun geliştirilmesi de önemli bir husustur.” diyerek sözlerini sürdüren
KOSGEB Başkanı, küreselleşen dünyanın yenilikçi ürün ve
hizmet üretmeyi gerektirdiğini
vurguladı.
KOSGEB’in, KOBİ’ler ve inovasyon kavramının kesişiminde
bulunan bir kamu kuruluşu olarak inovasyon alanında önemli
bir yere sahip olduğu görüşünü
aktaran Recep Biçer, “Bu faaliyet döneminde de KOSGEB
olarak Teknoloji Geliştirme
Merkezi (TEKMER) İşbirliği
Protokolleri ve Ar-Ge İnovasyon İşbirliği Protokolleri vasıtası ile girişimcilerin ve KOBİ’lerin Ar-Ge, inovasyon ve
endüstriyel uygulama projelerine destek sağlamıştır. Yine aynı
dönemde KOSGEB, hizmet ve
desteklerimizi hedef kitlemize
yerinde sunabilmek için açılan
10 yeni Hizmet Merkezi Müdürlüğü açılmış, böylelikle 81
ilde, 88 hizmet merkezi müdürlüğü ile hizmet vermeye devam
etmektedir. 27 İlde 44 TEKMER kurulmuştur.” dedi.

Holdingler lokomotif, KOBİ’ler
yük vagonu
Devlet ve büyük holdinglerimizi geleceğe doğru hiç durmadan
ilerleyen, ekspres bir lokomotife benzeten Biçer, “KOBİ’leri
de öyle sanıyorum ki ülkenin
yükünü taşıyan, birbirlerine piyasa şartlarında eklenmiş ve her
biri yek, diğerlerinden farklı ve
birbirinden değerli malzemeler
taşıyan yük vagonlarına benzetebiliriz.” açıklamasını yaptı.

“Uluslararası normlara uygun
üretim yeteneğimiz var”
Ülkemizin,
dünyanın
16.,
Avrupa’nın ise 6. büyük ekonomisi olduğunu ve 2023 yılında
dünyanın en büyük 10 ekono-

Girişimcilere
100 bin lira
30 bin liraya kadar hibe desteği, 70 bin liraya kadar da geri
ödemeli destek sağlıyoruz. 70
bin lira kredi, sıfır faizli, ilk 2 yılı
ödemesiz olmak üzere 4 yıl vadeyle sağlanıyor. Bu şartlarda
bir krediyi, artık insana babası
bile vermiyor ama devlet baba
veriyor. Şunun da altını çizmek
istiyorum: Kadın ve engelli
girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yapıyor ve oransal olarak
yüzde 10 daha fazla destek
sağlıyoruz.

misi arasına girmeyi hedeflediğini anımsatan Recep Biçer,
“Yeniden büyük Türkiye inşa
edilirken, KOSGEB, girişimciye cansuyu vermeye devam
edecek, üreticiyle güç birliği
yapacak.” dedi.
Ülkemiz ihracatının büyük bölümünün sanayi ürünlerinden
oluştuğuna işaret eden Başkan
Biçer, 170 ülkeye 7 binin üzerinde ürün ihraç eden ülkemizin,
bu ihracatın yarısından fazlasını
ABD ve Avrupa’ya yaptığını
ifade etti. “Bu durum uluslararası normlara uygun mal üretme
yeteneğimizin olduğunun açık
bir göstergesidir.” diyen Biçer
şu tavsiyede bulundu:
“Ancak, Ar-Ge, inovasyon,
marka oluşturma ve tasarım gibi
rekabet gücü artırıcı noktalarda
tüm sektörlerimizin geliştirilmesi, ayrıca bunun için uygun
ortam ve desteklerin sağlanması
gerekmektedir. Diğer taraftan
dünya pazarlarına ve müşteri taleplerine duyarlı olma, pazar ve
ürün geliştirme, teknolojik yeniliklere ve değişime açık olma,
ulusal ve uluslararası alanlarda
işbirliği yapma ve kurumsal
yönetişim ilkelerine göre yönetme anlamında ise iyileştirmeler
yapmak gerekmektedir.”

“Fırsatçılara
pirim vermeyin!”
Ne iş planı yapmak ne de
KOSGEB desteklerine başvurmak için KOSGEB hizmet
merkezlerinden başka birilerine
ihtiyaç yok. Böyle organize
olmuş fırsatçılarla ciddi mücadeleye başladık. KOSGEB’e
ait olmayan sosyal ağlara
ve KOSGEB’le ilgili olmayan
adreslere ve kişilere kimse
pirim vermemeli. Bu yönde iş
yapanlar ivedilikle bize bildirilmeli, haklarında hızla yasal
işlem yapılmaktadır.
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OSTİM kümeleri milli projelere tedarik sağlıyor
faaliyet gösteriyor. Üretim tesiskümelenmenin öncüSleri,ektörel
sü OSTİM, iş ve inşaat makinelerinde lazer kesim, talaşlı imalat,
savunma ve havacılık, medidövme, sac bükme, montaj ve
kal, yenilenebilir enerji, kauçuk
ve raylı sistemler kümeleriyle
yerli ve milli üretimin payını artırarak dış ticaret açığını azaltmaya yönelik projeler geliştiriyor.
Aynı zamanda küme üyesi firmalar milli projelerde ana yüklenici
firmalar tarafından alt tedarikçi
olarak tercih ediliyor.
Kümeler, işbirliği güç birliği
ekseninde
gerçekleştirdikleri
faaliyetlerle ana yüklenicilerin
taleplerini üye firmalarıyla karşılıyor. OSTİM Kümeleri Milli Yüksek
Hızlı Tren, Milli Rüzgar Santrali
(MİLRES) ve savunma sanayinde
yürütülen çeşitli milli projelerde
aktif rol aldı.

KÜMELERE
İKİNCİ DESTEK
ÇAĞRISI
ürkiye’nin uluslararası pazarlarda
rekabetçilik gücünü
artırarak, yüksek teknolojili ürünler üretmesini
hedefleyen Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı
kümeleri hibelerle destekliyor.

T

İlki 2013 yılında açılan
Kümelenme Destek
Programı çağrısının
ikincisi de yayınlandı.
2. Çağrının toplam bütçesi 25 milyon TL.
29 Mayıs 2015 tarihine
kadar devam edecek
başvurular, http://kumelenme.sanayi.gov.tr/ adresinden e- devlet şifresi
ile yapılabilecek.
Destek programına
başvuru şartları arasında,
her kümelenmede en
az 1 sanayi odası veya
ticaret sanayi odası ve 1
üniversitenin yer alması
gerekliliği bulunuyor.
Başvuru rehberine
https://kumelenme.
sanayi.gov.tr/icerik/
basvururehberi.pdf
adresinden ulaşılabilir.

kaynak işlerini geçekleştiren firma Almanya, Polonya, İrlanda,
Suudi Arabistan gibi ülkelere de
ihracat yapıyor. Köklü firma aynı
zamanda TAI, ASELSAN, FNSS
gibi ana savunma sanayi firmalarının onaylı alt tedarikçisi.

“Yadsınamayacak bir
avantaj”
OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi de (OSSA) gerçekleştirdiği toplantılarla ana yüklenicilerle küme üyelerini buluşturuyor. Kümenin ilk üyeleri
arasında yer alan Tüzün Kardeşler Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
de bu toplantılardan birinde ana

yüklenicinin komple parça üretim talebini üstlenerek savunma
sanayinde yürütülen milli projeye çözüm ortağı oldu.
1969 yılında kurulan Tüzün
Kardeşler Makine, otomotiv ve
savunma sanayi sektörlerinde

Firmanın ikinci kuşak
temsilcisi aynı zamanda Satış ve Pazarlama
Müdürü Yücel Tüzün
savunma sanayinde
kritik komponentlerin
yerlileştirilmesi için çalıştıklarını vurguladı. OSSA’nın

Yücel Tüzün

gerçekleştirdiği faaliyetlerin kendilerine avantajlar sağladığını
dile getiren Tüzün, “OSSA ana
yüklenicilerle gerçekleştirdiği
toplantılarla geleceğimizi
belki çok farklı ölçebilecek şekilde bir avantaj
sağladı. Bu yadsınamayacak bir avantaj.
Projelerde seri üretime
geçtikleri andan itibaren
5 yıllık 10 yıllık değil 25-30 yıllık garantisi var.” dedi.

Çelikçiler yerli girdi kullanımının artırılmasını istedi

“Dünya önlemleri
artırdı, Türkiye dışında
kalamaz”
Y

ayan, TÇÜD Dergisi’nin
Mart sayısında kaleme aldığı makalede, dolaylı çelik ihracatına ilişkin bilgiler paylaştı.
Dolaylı çelik ticaret verilerinde,
en önemli göstergelerden birisinin dolaylı çelik ihracatının,
ilgili ülkenin çelik tüketimine
oranının oluşturduğunu kaydeden Yayan, “Dünyanın en büyük 10 çelik üreticisinin dolaylı
çelik ihracat miktarlarının görünür çelik tüketimleri içerisindeki payı da bir anlamda ülkelerin
gelişmişlik düzeylerini yansıtıyor. Büyük çelik üreticileri arasında, dolaylı çelik ihracatının,
görünür çelik tüketimi içerisindeki payı en yüksek ülkelerin
başında Güney Kore yer alıyor.
Güney Kore tükettiği çeliğin
%31’ini diğer sanayi mamulleri
içerisinde dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyor.” dedi.
Güney Kore’yi %26 oranındaki
payları ile Japonya ve Almanya,
%21 ile ABD ve Rusya’nın takip ettiği bilgisini veren TÇÜD
Genel Sekreteri; Çin’in dünyanın en büyük dolaylı çelik
ihracatçısı konumunda bulunmasına rağmen, yüksek tüketim
miktarı nedeniyle, ihracatın tüketimi içerisindeki oranı %7 seviyesinde kaldığını, Türkiye’de
ise, bu oran %5 gibi son derece
düşük bir seviyede seyrettiğini
vurguladı.
Veysel Yayan, Güney Kore,
Almanya ve ABD gibi ülkelerde dolaylı çelik ihracat oranının yüksekliğinin, bu ülkelerin

çeliği katma değeri daha yüksek bir biçimde ihraç ettiğini
göstermesi açısından önem taşıdığına işaret etti. Yayan, şu
görüşleri aktardı: “Dolaylı çelik
ihracatının doğrudan çelik ihracatına oranının, dünyada ortalama %77 seviyesinde iken,
Türkiye’de %31 gibi düşük bir
seviyede bulunması, dünyanın
en büyük 7’inci ihracatçısı konumunda bulunan çelik sektörümüz tarafından üretilen ürünlerin, tüketici sektörlerin ürünleri
içerisinde katma değeri yüksek
bir formda ihracatından çok, çelik ürünü olarak ihraç edildiğini, bu yönüyle tüketici sektörler
ile çelik sektörünün daha iyi bir
entegrasyon ve birliktelik sağlamasına ihtiyaç duyulduğunu
ortaya koyuyor.“

Çin faktörü koruma
önlemlerine yöneltti
İthalatı teşvik eden ve ithalatın
kolaylaştırılması yönünde talepler gündeme getiren yaklaşımların, Türkiye’nin içerisinde
bulunduğu koşullar ile bağdaşmadığına dikkat çeken Yayan,
dünyanın bütün ülkelerinde
damping soruşturmalarının oldukça yaygın ve etkili bir şekilde uygulanırken, haksız uygulamalara maruz kalan Türkiye’nin
bu uygulamaların dışında kalmasının beklenmesinin anlaşılamadığını dile getirdi.
Veysel Yayan şöyle devam etti:
“Dünyada Çin faktörü nedeniyle, tüm ülkeler birbiri ardına

Türkiye Çelik Üreticileri
Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri
Dr. Veysel Yayan, “Türkiye’nin
yerli girdi kullanımını
artıracak, kurulu kapasitesini
azami ölçüde kullanacak,
doğrudan ve dolaylı çelik
ihracatının yükselmesine
imkân sağlayacak bir sistemin
acilen kurulmasına ihtiyaç
duyuluyor.” dedi.

Dünya Çelik Derneği (worldsteel), 2013 verilerine göre;
en fazla dolaylı çelik ihracatı
yapan ülkeler arasında 67
milyon ton ile Çin Halk Cumhuriyeti ilk sırada yer alıyor. Çin’i,
31 milyon ton ile Almanya,
24 milyon ton ile Japonya, 23
milyon ton ile Güney Kore ve
21 milyon ton ile ABD takip
ediyor. Bölgeler itibariyle ise,
136 milyon tonluk dolaylı çelik
ihracatı ile ilk sıradaki Asya’nın
ardından, 119 milyon ton ile
Avrupa Birliği ve 38 milyon ton
ile NAFTA bölgesi takip ediyor.

sanayilerini korumaya yönelik
önlemler alıyor. Tüm dünyada bu yönde adımlar atılırken,
Türk çelik sektörünün hiçbir
şey yokmuş gibi davranması, iç
piyasasını Çin’e ve dampingli
satış yapan diğer ülkelerin üreticilerine açması gibi bir yaklaşımı kaldırması mümkün görülmüyor.
Bu açıdan, yerli tedarik
imkânları var iken, Türkiye’de
halen %100’e yakın ithal girdi ile çalışan kuruluşların bulunduğu hususunun göz ardı
edilmemesi gerekiyor. İthalata
dayalı söz konusu sınai üretim
yapısının daha fazla yurtiçi üretime yönlendirilmesine ihtiyaç
duyuluyor.

“Sıfır vergi uygulamaları
hedeflerle bağdaşmıyor”
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi’nin yol açtığı
tahribatın, gecikmeli de olsa
fark edilerek, uygulamaya son
verilirken, bu defa, bazı büyük
projelere, ihracat sayılan satış
ve teslimler kapsamında uluslararası statü verilmesi yoluyla,
sıfır vergi ile girdi sağlanmasını mümkün kılan uygulamalar,
Sayın Başbakanımızın ortaya
koyduğu Öncelikli Dönüşüm
Programı’nın hedefleri ile bağdaşmıyor. Tüm kayıp ve kaçakların giderilerek, Türkiye’nin
yerli girdi kullanımını artıracak, kurulu kapasitesini azami
ölçüde kullanacak, doğrudan
ve dolaylı çelik ihracatının yükselmesine imkân sağlayacak bir
sistemin acilen kurulmasına ihtiyaç duyuluyor.”
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‘Kültür ve Zihniyet’
ve Zenginlik - 2

B

u
yazıyı
Suudi
Arabistan’da
yazıyorum. Ocak ayındaki
Almanya – Fransa – İsviçre
– Liechtenstein – Avusturya
gezimden sonra şimdi de Suudi Arabistan’dayım ve uzun
zamandır olduğu gibi yine
‘kültür ve zihniyet’ ve tabii
‘zenginlik’ arasındaki ilişkiyi düşünüyorum. Kültür ve
zihniyetin ekonomik gelişme
üzerindeki etkisini gittiğim her
ülkede düşünürüm.

Nisan Ayı Fuarları
CLEANROOM
16-18 Nisan 2015 tarihlerinde
İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası
Kongre ve Sergi Sarayı’nda
düzenlenecek. Fuarın kapsamını;
temizoda uygulamaları
için mühendislik tasarım,
iklimlendirme, havalandırma,
bakım, kontrol ve ölçümleme,
temizoda cihaz ve ekipmanları,
elektronik, otomasyon ve digital
sistemler, temizlik ekipmanları
oluşturuyor.
IFAT EURASIA
Çevre teknolojileri konusuyla
Ankara ATO Kongre ve Sergi
Sarayı’nda gerçekleştirilecek.
Fuar, 16-18 Nisan 2015
tarihlerinde; su eldesi ve
dağıtımı, su ve atık su arıtımı,
atık yönetimi, geri dönüşüm,
atıktan enerji eldesi, kentsel
temizlik araçları, ölçme ve
kontrol, iş güvenliği konularında
ziyaretçileri ağırlayacak.
22. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı
Genel sanayi ve ticaret teması
altında 21-26 Nisan tarihlerinde
kapısını açacak Manisa
Belediyesi Fuar Merkezi’ndeki
fuarda ziyaretçileri bekleyen
başlıca ürün grupları şöyle
Mobilya, iklimlendirme, gıda,
otomotiv, dayanıklı tüketim
malları, iletişim, bilişim, hizmet,
yapı ürünleri.
Kaynak: www.tobb.org.tr

Daha önce yazmıştım: Yüzölçümü 160 kilometre kare, nüfusu 37 bin olan Liechtenstein
134.617 dolar olan kişi başına
düşen milli geliriyle, yüzölçümü 755.688 kilometre kare,
nüfusu 80 milyona yaklaşan
Türkiye’nin 10.946 dolarlık
kişi başına milli gelirini 12’ye
katlıyor. Bu tür bir karşılaştırmanın zorluklarının farkındayım. Yine de soruyorum:
Neden?
Geleneksel neoklasik iktisat öğretisi tüm hikâyesinin
merkezine sadece iktisadi
faydaya odaklanan ‘homo
economicus’u oturtup, analizini ‘marjinal fayda’ (‘marjinal
getiri’) ve ‘marjinal maliyet’
üstüne inşa ediyor. Kim bu rasyonel homo economicus denilen adam? Ne yer; ne içer; neye
inanır; değer yargıları neye dayanır? Nasıl bir kültür içinde
yetişmiştir? Alman mı, Fransız
mı, Arap ya da Türk müdür?
Hristiyan mı; Müslüman mı ya
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da Budist midir? Faydadan anladığı nedir örneğin?
Görünen o ki neoklasik iktisat
öğretisinin homo economicus
tiplemesi gerçek hayatta kolaylıkla karşılaşılabilecek bir
tür değil. Bugüne kadar ziyaret
ettiğim ülkelerde henüz kendisiyle karşılaşabilmiş değilim.
Suudi Arabistan’da karşılaştığım insanların davranış kalıplarını gözlemleyip
Liechtenstein’da karşılaştıklarımla karşılaştırmaya çalışırken bir kez daha anladım ki
bir ülkenin gelişmişlik düzeyi
üzerinde o ülkedeki hâkim kültürün etkisi çok büyük. Örneğin, Suudiler arasında işe gitmeme, buna rağmen işvereni
ya da yöneticileri bu konuda
bilgilendirmeme, organizasyonel kuralları dikkate almama,
işteki zamanı çalışarak geçirmek yerine oyalanarak geçirme gibi davranış kalıplarının
yaygınlığını görüp işitince

Samsung’un neden başka bir
ülkeden çıktığını daha iyi anladım. Bu durumun sebebi
elbette ayrıca sorgulanabilir:
İklimden tutun da siyasi rejimin işleyiş unsurlarına kadar
yığınla konu kuşkusuz bu tartışmanın içinde yer alacaktır.
Avrupa’nın özellikle kuzeydeki ülkelerinde çalışmayı
bir erdem olarak kabul eden
insanların kafa ve el becerileriyle yarattıkları kentler bile
Ortadoğu’daki gürültülü ve
kavgacı kalabalıkların derme
çatma kentleriyle kıyaslandığında, kültür ve zihniyetin refah üzerindeki etkileri hakkında ne çok bilgi veriyor.
Kısacası hâkim değer yargıları
çalışkanlığı, eleştirel düşünceyi ve yaratıcılığı beslemeyen
bir kültür ve zihniyet ortamında; ekonominin yaratıcı, yenilikçi ve rekabetçi olmasını
beklemek gerçekçi mi?

Sanayinin Meclis'teki sesi olacaklar

KISA

KISA

ABD’den yatırımcı daveti

Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Başkanı Barack
Obama, Select USA
Yatırım Zirvesi’nde yaptığı
konuşmada; 1200’den
fazla yatırımcı ve yöneticiyi
Amerikan şirketlerine ve
projelerine yatırım yapmaya
çağırdı. Obama, “Amerikalılar
iş yapmayı seviyor, işe saygı
duyuyor ve sizinle çalışmayı
dört gözle bekliyor. Anlatacak
güzel bir hikâyemiz var ve
hepinizin bunu duyma şansı
olduğundan emin olmak
istiyoruz.” dedi.

Çin’in büyüme formülü;
altyapı yatırımı

illetvekili aday adaylarıM
nın seçim maratonu devam ediyor. 25. dönem millet-

vekili aday adayları arasında,
Ankaralı 5 sanayici iş adamı
dikkat çekiyor. Üreticinin
ve sanayinin meclisteki sesi
olmak hedefiyle yola çıkan
adaylar, sanayi ve ticaret erbablarından destek görüyor.
OSTİM Organize Sanayi
Bölgesi Sanayici İşadamı ve
Yöneticileri Derneği (ORSİ-

AD) Başkanı Özcan Ülgener
de AK Parti Ankara 1. Bölge
Milletvekili Aday Adayı olarak siyaset arenasına girdi. Anadolu
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Kutsi
Tuncay da Cumhuhuriyet Halk Partisi’nden
Ankara’dan seçime hazırlanıyor.

Sanayi çevrelerince yapılan
değerlendirmelerde, “İş dünyasından insanların Meclis'te
olması, gerginliklerin azalması, uzlaşının sağlanması
ve sorunların birinci ağızdan
dile getirilmesi açısından
önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sanayicinin
ve üreticinin sesi olacaklarına
inanıyoruz." görüşü dile getirildi.

TSKB'den kadını güçlendirecek imza
Türkiye Sınai ve Kalkınma
Bankası (TSKB) kadınların
ekonomiye katılımına
destek vermek amacıyla
kurulan uluslararası
girişim Kadının Güçlenmesi
Prensipleri’ni (WEPs)
imzaladı. Çalışanlarının yarısı
kadınlardan oluşan TSKB,
WEPs’i imzalayarak, bu alanda
verdiği desteği uluslararası
platforma taşıdı.
SKB, kadınların ekonomik
T
olarak güçlenmelerine destek vermek amacıyla Birleşmiş
Milletler Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği ve Kadının Güçlen-

mesi Birimi (UN Women) ve
Birleşmiş Milletler Küresel
İlkeler Sözleşmesi (UN Global
Compact) ortaklığında kurulan
en önemli uluslararası girişim
olan Kadının Güçlenmesi
Prensipleri’nin imzacıları arasında yer aldı.
Küresel İlkeler Sözleşmesi alt girişimlerinden biri olan ve
cinsiyet eşitliğinden
yola çıkarak oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri, başta sağlık, güvenlik,
eğitim ve gelişim olmak üzere
kadınların uluslararası boyutta her alanda güçlenmesini
hedefliyor.
TSKB Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel, 65 yıldır

ülke sanayisinin gelişimine
ve istihdama katkı sağlayan
bir banka olarak nitelikli ve
sürdürülebilir bir kalkınma için
kadınların ekonomiye aktif
katılımının önemine temas etti.
İçel, “Cinsiyet ve fırsat eşitliği
prensiplerini insan hakları ve
sürdürülebilirlik politikalarımıza entegre
ederek bu kavramın
etki alanımız dahilinde içselleştirilmesi
için sorumluluk alıyoruz. Çalışanlarımızın yarısı,
yönetim kadrolarımızın ise
yüzde 46’sı kadınlardan oluşuyor. Cinsiyet ve fırsat eşitliği
prensiplerini insan kaynakları
stratejimizin temeline koyuyor,
kadın-erkek ayrımı yapmaksızın tüm çalışanlarımıza eşit
haklar sağlıyoruz.” dedi.

Çin, ekonomisinin
yavaşlamasını engellemek
için büyümeyi destekleyecek
demiryolu inşasının da dâhil
olduğu 260 milyar dolarlık
altyapı projeleri yapacağını
duyurdu. Çin, bu meblağın
800 milyar Yuan’dan fazla
kısmını demiryolu inşaatına
yatıracak. Başbakan Li
Keqiang, bu yıl 8.000 km’lik
demiryolu hattının trafiğe
açılacağını, devam eden 57
ana su koruma projesinin
hızlandırılacağını ve bu
konuda ilave 27 projeye
başlanacağını belirtti.

Almanya sıra dışı büyüme
bekliyor

Alman Ekonomik Araştırmalar
Enstitüsü (DİW) ve Ekonomik
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
(OECD) uzmanlarına göre
2016 yılının sonuna kadar
Alman ekonomisi sıra dışı
bir artış ile yüzde 2 oranında
büyüyecek. Uzmanların bu
tahminleri Federal Almanya
hükümetinin yüzde 1,5
oranındaki beklentisinin
de üstünde yer alıyor. İş
piyasasında ise 2016 yılı
sonuna kadar toplamda 500
bin yeni istihdamın oluşması
bekleniyor.
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Melek yatırım fonları global kriz için önemli çözümlerden biri olarak gösteriliyor. Ortak oldukları
işletmelere sadece finans sağlamayan, know how, network ve mentorluk desteği de veren melek
yatırımcılar, Türkiye’de de yavaş yavaş sahaya inmeye başladı. Türkiye, Avrupa'da melek yatırımcılık
kanununa sahip olan 3 ülkeden biri. Melek Yatırımcılar Derneği Başkanı Baybars Altuntaş, dünya
genelinde melek yatırımcılar için sağlanan en yüksek vergi teşviğinin yüzde 75’le Türkiye’de olduğunu
söylüyor. Altuntaş, yeni yeni duyulmaya başlanan melek yatırımcılığın satır aralarını anlattı.
Melek Yatırımcı nedir? Bu
olguyla ilgili dünyadaki
trendler ve Türkiye’deki
durum ne aşamadadır ve
farkındalık düzeyini nasıl
görüyorsunuz?
Melek yatırımcı, girişimcilere
finansal sermaye sağlamanın
yanı sıra know-how transferi
yapıp kendi network’ünü de
girişimci için açan ve genellikle
500.000 dolara kadar yatırım
yapan bir yatırımcı tipidir.
Bloomberg HT’de Dragons
Den isimli program yayına
girdi. Sony Pictures Television
tarafından 22 ülkede yapılan
bu program için Türkiye’deki
dragonlardan biri olarak beni
görmek istediklerini belirttiler.
Ben de kabul ettim. Böylelikle Dragons Den programı ile
Türkiye melek yatırımcılık
sistemiyle tanıştı.
O zamana kadar, girişimcileri-

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) 2013 yılı girişimcilik
istatistiklerini açıkladı.
TÜİK verilerine göre toplam
istihdam içinde 2013 yılında
işveren olarak çalışanların
payı yüzde 4,6 seviyesinde
gerçekleşti. İş kayıtlarında
2013 yılında yeni doğan işveren
girişimlerin istihdam yaratma
oranı da yüzde 8 oldu.

H

anehalkı işgücü anketi sonuçlarına göre Türkiye genelinde işveren olarak çalışanlar içinde kadınların oranı bir
önceki yıla göre 0,5 puan artış

mizin, eş-dost-akraba ve banka
dışında finansman kaynağı olarak gördükleri bir adres yoktu.
Bu programla beraber iş fikrinize inanan ve size güvenen
ve hiç tanımadığınız insanlarla
ortak şirketler kurabileceğiniz
alternatifi Türkiye’de insanların
kafasında oluşmaya başladı.
Programa başvuru için çok
yoğun talep oldu. Ardından
TBAA – Melek Yatırımcılar
Derneği kuruldu ve başkan
seçildim. Merkezi Brüksel’de
bulunan ve Avrupa’daki 75.000
melek yatırımcıyı temsil eden
EBAN’ın Moskova’da yapılan
13. Genel Kurulu’da önce İcra
Kurulu Üyesi oldum ve geçen
haftalarda Dublin’de yapılan
14. Genel Kurulu’nda da 37
ülkenin 30’nun oyunu alarak
Başkan Yardımcılığına seçildim. 19 Mart 2015 tarihinde
Milano’da yapılan Dünya

Girişimcilik Kongresi’nde de
TBAA-Melek yatırımcılar Derneği, Dünya Melek Yatırımcılar Birliği ve Üst Kurulu’nun
Türkiye’yi temsilen milli
delegesi oldu.
Bu arada Türkiye’deki melek
yatırımlarımızı organize etmek
üzere de Links Angel BAN ağını kurduk. Yaklaşık 30 melek
yatırımcıdan oluşan bu ağın da
başkanlığını ben yürütüyorum.
2013 yılında ABD’de 275.000
melek yatırımcının yaptığı yatırım toplamı 20 milyar dolar.
Avrupa’da ise 70.000 melek
yatırımcının yaptığı toplam
yatırım 5.1 milyar euro.
Devletin melek yatırımcılara
sağladığı olanaklar ve yasal
düzenlemeler nelerdir?
Hazine Müsteşarlığı’ndan
lisanslı melek yatırımcı olmak
için son iki yılki gelirinizin

ürkiye genelinde 15 ve daha
T
yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Aralık döneminde 3 milyon 145 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı ise yüzde 10,9
seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,2
kadınlarda ise yüzde 12,6 oldu.
Aynı dönemde; tarım dışı işsiz-

Bu teşvik sisteminde, melek
yatırımcının zararı her hangi
bir şekilde karşılanmıyor.
Dünyada sistem böyle, sadece
Türkiye için geçerli değil bu.
Desteklenen projelerin başarılı
olup olmadıklarını en erken 3
yıl sonra anlayabiliriz. Çünkü
melek yatırımcılar en erken 3
yıl sonra hesaplarını yapmaya
başlarlar. Dünyadaki en yüksek vergi teşviği Türkiye’de.
yüzde 75’lik bu vergi teşviğini
yüzde 30 ile İngiltere takip
ediyor.
Girişimciler, melek yatırımcılardan yeterince faydalanabiliyor mu? KOBİ’lerde durum
nedir?
Hem Türkiye’de hem de global
pazarda şunu görüyoruz. Melek
yatırımların yüzde 25’i IT ve
mobil teknolojilerine gidiyor.

Yani e-ticaret ve aplikasyonlar
en fazla melek yatırım alan
sektörler. Bu sektörü, sağlık
teknolojileri izliyor. Öte yandan, kadın girişimcilerin ilgisi
oldukça yüksek. Yurtdışında
sadece kadın melek yatırımcılardan kurulmuş melek yatırım
ağları var. Kısa zamanda
Türkiye’de de bu tip melek
yatırım ağlarının çıkabileceğini
ön görüyorum.

Yenidoğan girişimlerden istihdama yüzde 8 katkı
ile yüzde 8, erkeklerin oranı ise
0,5 puan azalış göstererek yüzde 92 oldu.
Yaş gruplarında işveren olarak
çalışanların sektörel dağılımı
incelendiğinde, tarım sektöründe en yüksek pay yüzde
15 ile 40-44 yaş grubu öne
çıkıyor. Tarım dışı sektörlere bakıldığında işveren olarak
çalışanların yüzde 19,3’ü 3539 yaş grubunda. Eğitim durumuna göre, tarım sektöründe işveren olarak çalışanların
yüzde 60,9’unu ilkokul, yüzde
11,7’sini ilköğretim, ortaokul
ve dengi meslek okul mezunla-

rı oluştururken, tarım dışı sektörde ise ilkokul mezunlarının
oranı yüzde 31,9, ilköğretim,
ortaokul ve dengi meslek okul
mezunlarının oranı ise yüzde
16 oldu.

lik oranı yüzde 12,9 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu
içeren genç işsizlik oranı yüzde
20,2 iken, 15-64 yaş grubunda
bu oran yüzde 11,2 olarak seviyesinde.

İstihdam oranı yüzde 44,7
Aralık 2014 döneminde 15 ve
daha yukarı yaştaki istihdam
edilenlerin sayısı, 25 milyon
642 bin kişi, istihdam oranı ise
yüzde 44,7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 63,6, kadınlarda
ise yüzde 26,2. Bu dönemde,
tarım sektöründe çalışan sayısı
5 milyon 10 bin kişi, tarım dışı
sektörlerde çalışan sayısı ise 20
milyon 632 bin kişi olarak ger-

İş kayıtlarında 2013 yılında
yeni doğan işveren girişimlerin
istihdam yaratma oranı yüzde
8 oldu. İşveren girişimlerden

İşveren girişimlerden 2013 yılında doğanların yüzde 73’ü
ferdi mülkiyet, yüzde 17,2’si
de limited şirketlerden oluştu.
Sektör ayrıntısında en yüksek doğum oranı 2013 yılında
yüzde 31,5 ile “Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara
taşıtlarının ve motosikletlerin
onarımı” sektöründe gerçekleşti.

25 milyon 642 bin çalışan var
Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) 2014 yılı Aralık dönemi
İşgücü İstatistiklerini açıkladı.
Buna göre, işsiz sayısı 3 milyon
145 bin kişi, istihdam edilenler
ise 25 milyon 642 bin kişi oldu.

200.000 TL’nin altında olmaması gerekiyor. Veya en az
1 milyon TL’lik mal varlığını belgelemeniz gerekiyor.
İlgilenenler daha geniş bilgiyi
Hazine Müsteşarlığı’nın web
sitesinden alabilirler. Şu anda
lisanslı melek yatırımcı sayısı
bildiğim kadarıyla 259. Değerlendirme aşamasındaki sayı
hakkında bir fikrim yok.

"2013 yılında ABD’de 275.000
melek yatırımcının yaptığı
yatırım toplamı 20 milyar dolar.
Avrupa’da ise 70.000 melek
yatırımcının yaptığı toplam yatırım
5.1 milyar euro."

Baybars Altuntaş

Melek yatırımcılara en yüksek teşvik Türkiye’de

çekleşti. İstihdam edilenlerin
yüzde 19,5’i tarım, yüzde 20,5’i
sanayi, yüzde 7,1’i inşaat, yüzde 52,8’i ise hizmetler sektöründe yer aldı.
İşgücü 2014 yılı Aralık döneminde 28 milyon 787 bin
kişi, işgücüne katılma oranı ise
yüzde 50,2 olarak gerçekleşti.
İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,8, kadınlarda ise
yüzde 30 oldu. Öte yandan aynı
dönemde herhangi bir sosyal
güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı yüzde
33,2 olarak gerçekleşti. Bu oran
tarım sektöründe yüzde 81,2,
tarım dışı sektörlerde ise yüzde
21,6 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı bir önceki
döneme göre 100 bin kişi artarak 26 milyon 205 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı
ise 0,2 puanlık artış ile yüzde
45,7 oldu. Mevsim etkilerinden
arındırılmış işsizlerin sayısında
2014 yılı Aralık döneminde, bir
önceki döneme göre 58 bin kişilik azalış gerçekleşti. İşsizlik
oranı ise 0,2 puanlık azalış ile
yüzde 10,4 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir
önceki döneme göre değişim
göstermeyerek yüzde 51 olarak
gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en
fazla artış 67 bin kişi ile hizmet
sektöründe gerçekleşti.

2013 yılında yeni doğanların
istihdamının yüzde 47,3’ü ferdi mülkiyetlerde, yüzde 22,1’i
limited şirketlerde yaratıldı.
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Sanayici ailenin sanatçı kuşağı

mre Lüle, 1967’den bu yana
E
plastik ve enjeksiyon üzerine üretim yapan bir ailenin

ikinci kuşak temsilcisi. Aile
şirketi 33 yıldır OSTİM’de
faaliyet gösteren Lüle, güzel
sanatlar eğitiminin ardından
plastiği sanatla buluşturmaya
karar vermiş. Plastik levhaları tuvale aktararak birbirinden
ilginç kompozisyonlara imza
atan Lüle, çalışmalarını “İç içe
plastik duvar heykelleri” olarak
adlandırırken, sanat ekolünü ise
‘Poli Plastisizm’ olarak tanımlıyor.
Sizi tanıyabilir miyiz?
1982 Ankara doğumluyum.
Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım mezunuyum. Aile şirketimiz 1967’de kuruldu. Plastik
enjeksiyon üzerine çalışan Lüle

K

Plastik, 1982 senesinden beridir
de OSTİM’de faaliyet gösteriyor. Daha büyük bir mekan ihtiyacı olunca Sincan Organize
Sanayi’de hizmet veriyoruz.
Plastikle, plastik enjeksiyonla,
çocukluktan beridir oluşan birikimi, aldığım eğitimle beraber
sunmaya çalışıyorum. 2012’den
bu yana bu işin içindeyim.

mobilyacılık sektöründe kullanılan plastik şeffaf levhalardan
yararlanıyorum.

Bu tekniğe nasıl karar
verdiniz?

Belli bir konu tercihiniz var
mı?

Kardeşimle birlikte ikimizde
güzel sanatlar mezunuyuz. Yeni
bir teknik geliştirme adına; yağlı boya, sulu boya, bilindik tekniklere alternatif olabilecek ve
bilgi birikimimizi kullanabileceğimiz, plastik ve boyayla ilgili bilgilerimizi kullanacağımız,
aynı zamanda da sanat ile birleştireceğimiz bir teknik arayışı
içerisine girdik. Sonuç olarak da
bunu hayata geçirdik. Daha sonrasında kardeşim aile şirketinin
işlerine yöneldi. Bana uygun bir
alan sunarak, bu eserleri çıkarmama büyük fırsat verdi. Aynı
şekilde keza babam da destek
oldu. Sincan’daki fabrikada bir
alanı kendime atölye yaptım.
Çalışmalarıma orada devam
ediyorum.

Biraz daha manzaraya yönelik
oluyor… İnsanların beni anlaması için klasik konulara yer
veriyorum. Bunun arkasında
tabi figüratif, sürrealist, soyut
çalışmalarım da var. Genel olarak İstanbul temasını işliyorum.

Çalışmanın tam adı nedir?
Sanat eleştirmeni Sezar Aykan
tarafından ‘İç içe plastik duvar
heykelleri’ olarak isimlendirildi. Bu bir ekol özelliği taşıdığı
için onu da ‘Poli Plastisizm’
olarak tanımladı. Yeni bir tarz,
emekleme aşamasında diyebilirim… Eserlerimi hazırlarken,
genelde reklamcıların tabela
yapmak için kullandığı ya da

Kaç eseriniz var?
50’ye yakın çalışmam oldu.
Kompozisyonlarım modern gibi
görünse de aslında, biraz da klasik bir resme gönderme yapıyor.

En zor yönü?
Mesaili çalışmanız gerekiyor.
Normalde tuvale çalıştığınızda
kendi atölyenizde oturup işte bir
müzik eşliğinde çalışabiliyorsunuz. Ama bunda ciddi bir atölye
işçiliği gerekiyor. Bazen kendimi işte bir marangoz gibi hissediyorum. Çünkü kesici delici
aletlerle çalışıyorsunuz, aynı
zamanda boyaları kullanırken,
boya atölyesinde uygulama gerekiyor. Ev ortamında yapılacak
bir iş değil.

ATO, BERLİN'DE
TANITIM ATAĞINA
GEÇTİ

babamın, babasının plastik üzerine hayalleri vardı. Onlar kendi
hayallerini gerçekleştirdiler. Ve
bizlere aktarıyorlar. OSTİM’deki birçok eski firma dikkat ettiğinizde ticariden ziyade bir aşk
ile işlerini yaparlar. İşlerini severler.
Sanayi ile sanatın
ortak yönü?
Her ikisi de disiplinli çalışmayı aşılıyor. Bir de bahsettiğim
gibi işini aşkla yapmak. OSTİM
de yapılan da aslında sanat. Ne
kadar ticari olsa da emek harcanan, sıfırdan çıkan projeler var.
Hayata geçirilecek, insanlığa
faydası olacak. Sanat ölümsüzlüğü bırakmaktır. Öyle düşündüğümüzde OSTİM’de de yapılan aslında bu. İmkansız iş diye
bir şey yoktur. Zor iş yoktur,
imkansız zaman alır. Resimle
ilgili durum da böyle. Yani aslında yine üretiyorsunuz.

Çalışmalarınıza ailenizin
bakışı nedir? Babanız “Gel
şirketin başına geç” demedi
mi?
Yok aksine daha çok destek
oldu. İkinci kuşak olarak onların hayallerini biz devam ettiriyoruz. Mesela benim şuanda
resim üzerine çalışmam gibi

Girişimcilik ruhunu KOSGEB kıvılcımlandırıyor

OSGEB Girişimcilik Destek Programı kapsamında,
İstanbul Kültür Üniversitesi ve İŞKUR’un işbirliğinde
düzenlenen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitim” programı
tamamlandı.
Kursiyerlerin
sertifikaları düzenlenen törenle
verildi.
Eğitim sonunda düzenlenen
sertifika töreninde konuşan
KOSGEB Başkanı Recep Bi-

çer, gençlerin yüreklerindeki
girişimcilik ruhunun ilk kıvılcımlarını KOSGEB aracılığı
ile almalarına dikkat çekti.

Biçer, üniversite mezunlarının
devlet kapısında iş bekleyen
bir yapıdan kendi işini kurmak
isteyen bir yapıya kavuşmasın-

da KOSGEB’in üstlendiği görevden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları, KOSGEB
Başkanı Recep Biçer, İstanbul
Kültür Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Sermin
Örnektekin, İŞKUR İstanbul
İl Müdürü Muammer Coşkun
tarafından verildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO)
dünyanın en büyük turizm
fuarı olan Uluslararası Berlin
Turizm Borsası’na (ITB)
katıldı. ATO Başkanı Salih
Bezci, Ankara’nın ekonomik
geleceği için uluslararası
fuarlara katılımın önemli
olduğunu söyledi.
ATO Başkanı Salih Bezci,
Berlin Turizm Fuarı’nın,
uluslararası turizm sektöründe
faaliyet gösterenlerin iş
anlaşmaları yapması ve görüş
alışverişinde bulunabilmesi
için önemli bir yer olduğunu
söyledi. Ankara’nın marka
imajının güçlendirilmesi ve
dünyaca tanınır bir şehir
haline gelmesi için çalışmalar
sürdürdüklerini anlatan
Bezci, “Ankara’nın kongre,
fuar ve turizm şehri olması
için çalışıyoruz. Ankara’nın
ekonomik geleceği için
uluslararası fuarlara katılım
çok önemli. Ankara zaten
binlerce yıldır yerinde duruyor.
Durmaya da devam edecek. O
yeri dünyaya gösterebilmemiz
için fuarlara katılarak tanıtım
gerçekleştiriyoruz.” dedi.
Fuarda Ankara standını
ziyaret eden Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu ile Berlin
Büyükelçisi Hüseyin Avni
Karslıoğlu, Ankara’nın marka
şehir imajının güçlendirilmesi
ve kongre, fuar ve turizm şehri
olması yönündeki çalışmalar
hakkında bilgi aldı.
Türk firmalarının 116 stantla 3
bin metrekarelik hol üzerinde
temsil edildiği fuarda,186
ülkeden 10 bin 96 katılımcı
yer aldı.

